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आर्थक वर्ष ०७९।८० को िागग बाणगङ्ा नगरपालिकाको 

एघारौ ंनगरसभाको प्रथम बैठकबाट स्वीकृत नवीतत तथा कार्षक्रम

 
रस गररमामर नगरसभाका उपाध्यक्षज्यू, सलिव ज्यू, सदस्य ज्यूहरु, सञ्ारकममीहरु, राष्ट्रसेवक कम्षिारवीहरु,
यस बाणगंगा नगरिाललकाको एघारौ ंनगरसभामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीपि िथिा काय्षक्रम प्रस्तुि गन्ष 
िाउँदा गौरवाम्विि भएको छतु  । नेिालको संपवधानले िररकल्पना गरे बमोजिम बाणगंगा नगरिाललकाले स्ानीय 
सरकारको रुिमा रही िाचँवर्षको वार्रक नीपि, काय्षक्रम िथिा बिटे काया्षवियनमा ल्ाई सकेको छ । स्ानीय 
िहको दोस्ो पनवा्षचन सम्पन्न भए िश्ाि नया ँिनप्रपिपनधध बहाली भै सकेिलछ प्रथिम िटक आ.व. २०७९/८० को 
नीपि िथिा काय्षक्रम िेश गददैछतु  । यस अवसरमा रापट्रिय स्विन्त्रिा, सामाजिक न्ाय र संघीय लोकिाम्न्त्रक गणिन्त्र 
स्ािनाका लागग आफनो िीवन उत्सग्ष गनतु्षहुने ज्ाि–अज्ाि सहहदहरु प्रपि भाविूण्ष श्रद्ाञ्जली अि्षण गद्षछतु  । 
रापट्रियिा, लोकिन्त्र र िनजिपवकाको आन्ोलनमा अगतुवाइ गनतु्षहुने समू्पण्ष अग्रिहरुको योगदानको उच्च सम्ान 
सहहि स्मरण गन्ष चाहनछतु  । स्ानीय िहको दोस्ो पनवा्षचनमा सहभागी भै अमूल् मि हदएर हामीलाइ्ष पवियी 
गराउनतु हुने समू्पण्ष नगरवासीहरूमा हार्दक धन्वाद हदन चाहानछतु  । 
स्ानीय सरकार िनिाको त्ाग र बललदानबाट प्राप्त उिलब्धि हो । स्ानीय िनिाको िूण्ष लोकिन्त्र, सतुशासनको 
प्रत्ाभूपि, िनिा प्रपि उत्तरदायी सरकार, भ्रट्ाचार मतुक्त नगर पनमा्षण िथिा सभ्य र सतु–संस्कृ ि समाि एवम ्
आफनो कि्षव्य प्रपि दृढ रहनतु यस नगरिाललकाका आदश्ष हुनेछन ्।  नगरको अधधकार, श्रोि साधन, उत्तरदाययत्व, 
िारदर्शिा र िवाफदेहहिा सहहिको स्ानीय सरकारको रुिमा स्ापिि बाणगंगा नगरिाललकाको आर्थिक 
समकृगद् र स्ानीय स्रमा लोकिन्त्रको अभ्यासको क्रममा  सहयोग गनतु्षहुने रािनीपिक दलहरु, कम्षचारीहरु, 
सतुरक्ाकममीहरु, ित्रकार िथिा बाणगंगा नगरवासीहरु प्रपि हार्दक धन्वाद ज्ािन गद्षछतु  । 
राज्यको ितुनससंरचना संगै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्ानीय सरकार गरी िीन िहका सरकारको हक, 
अधधकार र कि्षव्य संपवधानिः पनर्दट् गररएका छन ्। संपवधानले िोकेका एकल िथिा साझा अधधकार क्ते्रभभत्र 
रही संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले हदएको नीपि पनयमको िररधधभभत्र रही आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्रक 
नीपि िथिा काय्षक्रम ियार गररएको छ ।

नगरसभाका सदस्य जू्यहरु,
अब म आ.व. २०७९/८० को वार्रक नीपि िथिा काय्षक्रम प्रस्तुि गन्ष चाहनछतु  । 

(क) आर्थक तवकास
१. "भूमी बङै्कमाफ्ष ि प्रपवधधयतुक्त ककृ पर, स्वरोिगारीमा बकृगद्, बाणगंगाको आर्थिक समकृगद्" भन्न ेअभभयानलाई 

साकार िान्ष भूगम बैंकको स्ािना गरी सामतुहहक, करार र व्यवसाययक खेिी गनने प्रबन्ध गमलाईनेछ । करार 
खेिी गन्षको लागग िग्ा ललिमा ललदंा िग्ा बहाल कर गमनाहा गनने नीपि अवलबिन गररनेछ । 
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२. ककृ परयोग्य िगमनमा बस्ी पवकास र शहरीकरण लाई पनरुत्साहहि गरर व्यवसाययक ककृ पर माफ्ष ि उत्ादन 
र उत्ादकत्वमा अभभवकृगद् गररनेछ । 

३. प्रयोग पवहहन भूगमलाई उियोगमा ल्ाउन िोड हददै सडक छेउ, नदी, खोला हकनारको िग्ा र साव्षिपनक 
िगमनमा टोल पवकास संस्ा माफ्ष ि फलफतु ल लगायिका नगदे बालीको पवरुवा रोप्े र सो को उत्ादनको 
हकभोग समेि टोल पवकास संस्ाले गनने व्यवस्ा गमलाईनेछ । 

४. ककृ रक िथिा िशतुिालक हकसानलाई अिनत्व बोध गराउन नगरिाललकाबाट प्रदान गररने  अनतुदानलाई 
लागि सहभागगिाको आधारमा पविरण गररने व्यवस्ा गमलाईने छ ।

५. ककृ रक िाठशालालाई पनरन्तरिा हदईनेछ । धान, गहँु र मकै िस्ा अन्नबाली एवम ्पवभभन्न नगदे बालीहरुको 
उन्नि पवउ एवम ् ककृ पर यन्त्र पविरण लगाएिका काय्षक्रमहरुलाई पनरन्तरिा हदईनेछ । 

६. ककृ परयोग्य िगमनमा धसचाईंको िहँुच ितुर् याउन साना धसचँाई, स्यालो ट्तुवेल, सिह धसचंाइ्ष, िोखरी िथिा 
िालिलैया मम्षि िथिा पवस्ार गरर धसचंचि क्ते्रफलको पवस्ार गररदैं लगगनेछ ।

७. बमेौसमी िरकारी खेपि उत्ादनको लागग हाइटेक प्ापट्क टनेल बनाउने ककृ रकहरुलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 
हरेक हकसानले प्रापवधधक सेवा िाउने कतु राको ग्यारण्ी गररनेछ ।

८. ककृ परमा उत्ादकत्व वकृगद् गन्ष ककृ पर काय्षमा सतुधार, बिारीकरण, याम्न्त्रकरण, एकीककृ ि वैज्ापनक ककृ पर 
प्रणाली लागतु गददै करार, सहकारी िथिा सामतुहहक खेपिलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।

९. सरकारबाट हदइने अनतुदानमा सहकारी िथिा सामूहहक खेिी प्रणालीलाई प्राथिगमकिा हदइनेछ ।
१०. ककृ परयोग्य िगमनको चक्ाबन्ी गरी व्यवस्स्ि गन्ष गैरकानतुनीरुिमा गररने खण्डिकरणलाई पनयन्त्रण गनने 

नीपिगि व्यवस्ा गमलाइनेछ । 
११. ककृ रकलाई सहुललयिितुण्ष किा्ष उिलधि गराउने, ककृ पर सामाग्रीमा अनतुदान िथिा सहयोग गनने, ककृ पर 

उत्ादनको बिाररकरण गनने देखख आम्ानीको बचि गनने सम्का काय्षको सतुपनजश्ििा हुने गरर सहकारी 
संस्ाहरुको सबललकरण गददै ककृ रकहरुलाई सहकारी संस्ामा आबद् गररनेछ ।

१२. ककृ परिन् उत्ादन बकृगद् गरर आयाि प्रपिस्ािन िथिा पनया्षि प्रवद््षनका लागी एक गाउँ एक उत्ादनको 
अवधारणालाइ्ष प्रोत्साहन गददै लगगने छ ।

१३. हकसान सूचीकरण काय्षलाई पनरन्तरिा हदई ककृ रकहरुको िथाकं अध्ावधधक गनने काय्षलाई प्राथिगमकिाको 
साथि अगाहड बढाईने छ । 

१४. ककृ पर संकलन केन्द्र िथिा ककृ पर थिोक बिार पनमा्षण िथिा ब्यवस्ािनको लागग िोड हदइने छ ।
१५. बीउ प्रपिस्ािन दर बढाउनका लागी धान, मकै िथिा गहँुको बीउ उत्ादनका काय्षक्रम संचालन गरर 

नगरलाई खाद्ान्नवालीको बीउमा आत्मपनभ्षर गराउँदै लगगने छ ।
१६. बढ्दो पबरादी प्रयोगबाट मानव िथिा िया्षवरणमा िरेको नकारात्मक असर न्तुपनकरण गन्ष पबरादी 

सचेिनाका काय्षक्रम संचालन गरर प्रागंाररक ककृ पर िफ्ष  िोड हदईनेछ ।
१७. फलफूलको उत्ादन बकृगद्, मौरी चरन िथिा नगरको िया्षवरणमा हररयाली बनाउनका लागी व्यवसाययक 

फलफूल खेिी काय्षक्रमलाइ्ष प्राथिगमकिा हदइने छ ।
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१८. ककृ पर सम्वन्धी ज्ान िथिा भशि हाधसल गरेका नगरमै ककृ पर िेशामा संलग्न हुन चाहने यतुवा िथिा व्यवसाययक 
ककृ रकहरुको लागग मागमा आधाररि ब्यवसाययक ककृ पर पबकास काय्षक्रम संचालन गरर रोिगारी सकृिना 
गररने छ ।

१९. िरकारी िथिा फलफूलमा नगरलाई आत्मपनभ्षर बनाउदै लैिानका लागग अनतुदानका काय्षक्रम संचालन 
गररने छ ।

२०. िरम्परागि िथिा रैथिाने बालीहरुको प्रवद््षन काय्षमा िोड हदईने छ ।
२१. िशतुिंक्ी व्यवसायमा आत्मपनभ्षर बनाउनको लागग नश्ल सतुधार काय्षक्रम, बाझोिन पनवारण घतुम्ी भशपवर, 

िशतुिनछछी उिचार काय्षक्रम, पनशतुल्क खोि काय्षक्रम सञ्ालन गररनेछ । 
२२. उन्नि िािको गाई भैंसी उत्ादन गरी दगु्ध उत्ादनमा वकृगद् गन्ष मागमा आधाररि पवभभन्न िािको घासँको 

पबउ र बनेा्ष पविरण गनने व्यवस्ा गमलाइनेछ । 
२३. गाई भैंसीको गतुणस्रीय दाना उत्ादनको लागग दगु्ध उत्ादक सहकारी संस्ासंग सहकाय्ष गरी मझौला 

स्रको दाना उद्ोग स्ािना गन्ष प्रोत्साहन गररनेछ । 
२४. नगर भभत्र सञ्ाललि डेरी िसल, मासतु िसल एवम ्दगु्ध संकलन केन्द्रहरुलाई व्यवस्स्ि गन्ष नया ँप्रपवधधको 

िडानमा प्रोत्साहन गररनेछ । 
२५. िशतुिालक ककृ रकहरुको क्मिा पवकास िथिा नया ँ प्रपवधधको बारेमा िानकारी हदनको लागग पवभभन्न 

हकधसमको िाललम, अन्तहक्र्ष या, गोष्ी, हदवस, प्रदश्षनी र अध्यन अवलोकन िस्ा काय्षहरु सञ्ालन 
गररनेछ । 

२६. अपि गररब, पविन्न, स्ोि पवहहन िररवारहरुको िहहचान गरी आय आि्षनका लागग पवभभन्न िािका 
िशतुहरुको पविरण गररने व्यवस्ा गमलाइनेछ । 

२७. ककृ पर एवम ्िशतुिन् उत्ादनको िोखखमलाई न्नूीकरण गन्ष ककृ रकहरुको सहकाय्षमा ककृ पर एवम ्िशतु 
पबमा काय्षक्रमलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

२८. अनतुत्ादक क्ते्रमा हुने खच्ष कटौिी गरी उत्ादकत्व एवम ्आयआि्षनमा वकृगद् र थिि रोिगारी धसि्षनामा 
सघाउ ितुर् याउने काय्षक्रमलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।

२९. बरेोिगारहरुको सम्ापवि िङ््क्तलाई सूचचकरण गरी व्यवसाययक ककृ पर, भौपिक िूवा्षधार, स्ापनय 
िूवा्षधार, साना िथिा मझौला उद्ोग, उत्ादनमूलक उद्ोग, पनमा्षण र सेवा क्ते्रमा िररचालन गररनेछ । 

३०. प्रधानमन्त्री रोिगार काय्षक्रम माफ्ष ि सूचचककृ ि भएका बरेोिगार व्या्क्तहरुलाई श्रममा आधाररि न्ूनिम 
रोिगारीमा संलग्न गराइनेछ ।

३१. यस नगरिाललका भभत्र पनमा्षणाधधन औद्ोगगक ग्रामको पनमा्षणलाई प्राथिगमकिामा राखख सम्पन्न गन्ष िोड 
हदइनेछ साथि ैनगरभभत्रका उद्मी िथिा सहकारीहरुलाई  औद्ोगगक ग्राममा साना िथिा मझौला उद्ोग 
स्ािना गरी सञ्ालन गन्ष प्रोत्साहन गररनेछ । 

३२. घरेलतु िथिा साना उद्ोग स्ािनामा िोड हददैं स्ानीय स्रमा उत्ाहदि बस्तुहरुलाई बिारीकरणको उचचि 
व्यवस्ािन गरी हदगो आर्थिक वकृगद् हाधसल गनने नीपि अवलबिन गररनेछ ।
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३३. नगरिाललका भभत्र स्ािना भई सञ्ालनमा रहकेा सहकारी संस्ाहरुलाई न्नूिम सदस्य संख्ा र िूँ जिको 
सीमा िोकी समान प्रककृ पि र उदे्श्य भएका सहकारीहरुलाई एहककरण (Merge) गनने काय्षलाई पनरन्तरिा 
हदइनेछ ।  

३४. एहकककृ ि भई आएका सहकारी माफ्ष ि बरेोिगार यतुवा िथिा महहलालाई आत्मपनभ्षर बनाउन एकीककृ ि ककृ पर, 
उद्ोग िथिा व्यािारको क्ते्रमा लगानी गन्ष प्रोत्साहन गररनेछ । 

३५. नगरक्ते्रभभत्र काय्षक्ते्र भएका सहकारी संस्ाको पनयगमि अनतुगमन, मूल्ाकंन गरी एकै प्रकारको 
सहकारी संस्ामा दोहोरो सदस्यिा भएको भए कतु नै एक प्रकारको सदस्यिा कायम गरी सहकारीको रापट्रिय 
नीपिको अवलबिन गररदैं लगगनेछ ।

३६. बाणगंगा नगर र नगर भन्ा बाहहर काय्षक्ते्र भएका वा प्रदेश काय्षक्ते्र भई बाणगंगा नगरमा संचाललि 
सहकारी संस्ालाई पनयगमि अनतुगमन गररने व्यवस्ा गमलाइने छ ।

३७. सहकारी संस्ाहरुले सफ्टवेयरमा माधसक प्रपिबदेन प्रपवट् गरी माधसक प्रपिवेदन लगायि काया्षलयमा 
िठाउनतु िनने प्रपिबदेनहरु, नगरले िोकेको बार्रक कर दाखखला गनने िस्ा काय्षहरु कडाईका साथि लागतु 
गरी सहकारी संस्ालाई प्रपवधधमैत्री बनाउन सहाकारी पवभागले अपनवाय्ष गरेको COPOMIS प्रयोगको 
लागग आवश्यक िाललम सञ्ालन गररनेछ ।

३८. सहकारी संस्ाहरुलाई रापट्रिय सहकारी बोड्षको सतुझाव अनतुसार २ बर्रय आधारभशला काय्षक्रम सहहि 
सहकारी संस्ामा काय्षरि कम्षचारीलाई दक् बनाउन िाललम, गोष्ी, अन्तरहक्रया िस्ा काय्षक्रम संचालन 
गररने छ ।

(ख) सामाजजक तवकास
३९. “सामाजिक न्ाय र समिाका  लागग सकरात्मक पवभेद” को नीपि अनतुरुि हाल सञ्ालन गररदै आएको 

क्मिा पवकास िथिा स्वरोिगार काय्षक्रमलाई पनरन्तरिा हददैं पवधवा एवम ्एकल महहला, द्वन्द्व िीहडि 
महहला, बरेोिगार िथिा अपि पिछहडएका र पबिन्न समतुदायको लागग रोिगारमूलक िाललमको व्यवस्ालाई 
थिि प्रभावकारी बनाइनेछ । 

४०. अिागं र बालवाललका लभक्ि काय्षक्रमहरु सबिम्न्धि लभक्ि समतुदायको िरामश्षमा िय गरी प्रभावकारी 
रुिमा लागतु गररनेछ । 

४१. अिाङ्, िेष् नागररक िररचयित्र घतुम्ी भशपवर सञ्ालन गरी वडास्र बाट पविरण गररने व्यवस्ा 
गमलाईनेछ ।

४२. महहलाहरुको सश्क्तकरणका लागी "महहलासँग नगर उिप्रमतुख" काय्षक्रम माफ्ष ि पविन्न, बरेोिगार, 
पिछहडएका महहलालाई उद्गम बनाउनको लागग धसिमतुलक िाललम प्रदान गनतु्षका साथि ैआवश्यक  प्रपवधध 
एवम ्उिकरणहरु सहयोग गररने व्यवस्ा गमलाइनेछ ।

४३. िेष् नागररक र अिाङ् नागररकको भावनालाई कदर गददै िेष् नागररक र अिाङ्मैत्री वािावरणको धसि्षना 
गरी हरेक वर्ष िेष् नागररकहरुलाई गररदैं आएको सम्ान काय्षक्रमलाई पनरन्तरिा हदइनेछ साथि ैहदवासेवा 
केन्द्रलाई प्राथिगमकिामा राखखने छ ।
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४४. वडा सगमपि, टोल पवकास संस्ा, आमा समूह, स्ानीय क्ब,  समतुदाय र सतुरक्ा पनकायको सहकाय्षमा 
सामतुदाययक प्रहरी साझदेारी काय्षक्रम माफ्ष ि समािमा पवद्मान समस्याको रुिमा देखखएको लागतु िदाथि्ष 
सेवन र दवु्य्षसन िस्ा काय्षक्रम न्पूनकरणका लागग प्रभावकारी रुिमा काय्षक्रम सञ्ालन गररनेछ । 

४५. बाल संरक्ण गकृह, सतुधार केन्द्र, ररफे्स सेन्टर स्ािना गरी सञ्ालन गन्ष चाहने सामाजिक संघ-संस्ा एवम ्
पनिी क्ते्रलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

४६. वडा िथिा नगरस्रीय बाल क्ब िथिा हकशोरहकशोरी संिालको क्मिा पवकासको लागग पवशेर काय्षक्रमहरु 
सञ्ालनमा ल्ाइनेछ ।

४७. लैंगगक मैत्री, बालश्रममतुक्त िथिा बालमैत्री, अिागंिा मैत्री, ज्येष् नागररक मैत्री नगर बनाउने अभभयान 
संचालन गररनेछ । 

४८. आहदवासी, िनिापि, थिारु, मतुस्लिम, दललि, अशक्त िथिा पविन्न समूदायलाई लभक्ि गरी उनीहरुको 
उत्ान एवम ्क्मिा पवकासमा सहयोग ितुग्ने काय्षक्रमहरुलाई पवशेर प्राथिगमकिा हदइ संचालन गररने छ ।

४९. सब ैहकधसमका सामाजिक पवभेद ( िािीय, लैंगगक, धार्मक, भापरक, सासं्कृ पिक ) िस्ा पवभेदहरुलाई 
पनरेध एवम ्पनरुत्साहहि गररने छ ।

५०. लैंगगक िथिा घरेलतु हहसंा, यौन शोरण लगाएि िोखखममा िरेका बालबाललका, अिागंिा, एकल महहला, 
यौपनक िथिा लैंगगक अल्पसंख्कहरुलाई दृपट्गि गरी अवसर र हहि प्रवध्षन सबिन्धी पवशेर काय्षक्रम 
संचालन गरी  सशक्तीकरणका माध्मबाट मूल प्रवाहमा ल्ाइने छ । 

५१. श्रगमक महहला र ितुरुरहरुको ज्याला समान हुनेगरी पनधा्षरण गररनेछ । महहला श्रगमकको आवस्यकिा र 
भशशतु स्याहार हकलाई आत्मसाथि गररने छ ।

५२. िरम्परागि िेसा, सीि र व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरी गररबी न्ूनीकरण एवं समावेशी पवकासबाट 
सामाजिक पवभेद कम गददै लगगनेछ ।

५३. नगरबाट प्रदान गररने सेवाहरुमा असहाय, अिागंिा भएका व्य्क्त, ज्येष् नागररक, गभ्षवपि सतुते्री र 
अशक्तलाई सेवामा प्राथिगमकिा हदइनेछ । 

५४. बाल बाललकाहरुको खोि काय्षक्रम लाई प्रभावकारी रुिले संचालन गरर प्रते्क वर्ष ितुण्ष खोि सतुपनजश्ििा 
पनरन्तरिा हदइने छ । खोि क्क्पनक, कोल्ड चेन सेन्टर थिि व्यवस्स्ि गररने छ साथि ैकोभभड १९ को बतुस्टर 
खोि काय्षक्रमलाइ पनरन्तरिा हदइने छ ।

५५. क्यरोग मतुक्त बाणगंगा अभभयान सफल िान्ष माइक्रोस्ोपि क्ाम्प संचालन गरर समतुदायमा रहकेा 
पबरामीको िहहचान गरी उिचार गररनेछ ।

५६. गतुणस्ररय स्वास्थ्य सेवा िाउने नागररकको हकलाई सतुपनजश्ि गददै यस बाणगंगा नगरिाललका भभत्र 
संचाललि सरकारी, पनजि, सामतुदाययक अस्पिाल िथिा मेहडकलबाट प्रदान गददै आएको स्वास्थ्य सेवालाइ 
गतुणस्र पनयमन िथिा अनतुगमनको संस्ागि व्यवस्ा गमलाइ प्रदान गददै आएको सेवाहरुको अनलाइन 
इन्न्टरि ररिोर्टङ गनने व्यवस्ा गमलाइने छ ।

५७. स्वास्थ्य संस्ािन् िोखखमयतुक्त फोहर व्यवस्ािन िथिा पनम्षललकरणका लागग नगर भभत्र संचाललि स्वास्थ्य 
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संस्ा, अस्पिाल, मेहडकल, ल्ाबहरुबाट पनम्स्ने फोहरको उचचि व्यवस्ािनका लागी आवश्यक िहल 
गररनेछ ।

५८. आयतुवनेहदक, प्रककृ पिक चचहकत्सा, यतुनापन िथिा होगमयोप्ाधथि लगायिका बकैल्ल्पक चचहकत्सा सेवालाई 
पवकास िथिा पवस्ारमा प्रोत्साहान गररनेछ साथि ैऔरधीको अनतुचचि प्रयोगलाई पनरुत्साहहि गररनेछ ।

५९. नगर भभत्र रहेको आयतुवनेद औरधालयलाई स्रोन्निी गरी आयतुवनेद अस्पिालको रुिमा पवकास गन्ष 
आवश्यक िनने िग्ा प्राब्प्तको लागग िहल गररनेछ । 

६०. नगर भभत्रका स्वास्थ्य संस्ाहरुको स्रोन्नपि, िूवा्षधार पवकास, िनश्क्त व्यवस्ािन र सेवाको 
समिामूलक िहँुच एवं गतुणस्र वकृगद् गन्ष स्वास्थ्य क्ते्रको ितुन:संरचना गररनेछ । 

६१. पििरा अस्पिाललाइ्ष पवशेरज् सेवा, अत्ाधतुपनक उिकरण र सतुपवधा सहहिको अस्पिालको रुिमा सतुधार 
गररनेछ । 

६२. ितुण्ष संस्ागि सतुते्री(प्रसतुपि) सेवाको लागी पनःशतुल्क एबितुलेन्स सेवाको पनरन्तरिा हदईने छ ।
६३. नगर भभत्रका िहँुच देखख ितुलनात्मक रुिले टाढा रहेका वडा नं ९ र १० मा बर्थिङ सेन्टरको क्रमशः स्ािना 

गररने छ ।
६४. बाल स्वास्थ्य प्रवद््षनको लागग नगर प्रमतुखको अभभभावकत्व, बाल स्वास्थ्यमा अिनत्व काय्षक्रम लाइ 

पनरन्तरिा हदन खोि केन्द्र भवन नभएका स्ानमा क्रमश खोि केन्द्र पनमा्षण गररनेछ ।
६५. सब ैस्वास्थ्य संस्ाहरुमा व्यवस्स्ि हफवर क्क्पनक सञ्ालन, प्रयोगशाला सेवा सञ्ालन गररनतुका साथि ै

स्वास्थ्य चौकी नभएका वडाहरुमा आधारभतुि स्वास्थ्य चौकी भवन पनमा्षण गरी सञ्ालन गन्ष प्राथिगमकिा 
हदइनेछ । 

६६. हलेो आमा काय्षक्रम माफ्ष ि िषे् नागररक, गभ्षवपि, सतुते्री आमाहरुलाई सतुरभक्ि स्वास्थ्य सेवा िथिा 
िरामश्ष सेवा प्रदान गनने व्यवस्ा गमलाइनेछ ।

६७. महहला स्वास्थ्य स्वयंम सेपवकाको कामलाई थिि जिम्वेार र उत्तरदायी बनाउन काय्षसम्पादनको आधारमा 
प्रोत्साहन गररनेछ । महहला स्वास्थ्य स्वयंम सेपवकाहरुले गरेको योगदानको उच्च मूल्ाङ्कन गददै महहला 
स्वास्थ्य स्वयंम सेपवका अक्य कोरको स्ािना गररनेछ ।

६८. नगरिाललकाभभत्र हदघ्षरोगगहरुको संख्ा न्पूनकरण गन्ष एन्टी रेपवि भ्याक्सिनलाई पनरन्तरिा, कतु ष्रोग 
खोििडिाल काय्षक्रम, हिैा पवरूद्को खोि, आखँा भशपवर, क्ान्सर भशपवर िथिा महहलाको लागग िाठेघर 
स्क्रिपनङ् िस्ा काय्षक्रम सञ्ालन गररनेछ ।

६९. नगरिाललकाका समू्पण्ष नगरवासीहरुलाई सफा र स्वच्छ खानेिानीको व्यवस्ा गमलाउन “एक घर एक 
धारा” काय्षक्रम सहहि सब ैनगरबासीलाई स्वच्छ खानेिानी उिलधि गराउन संघीय  र प्रदेश सरकारको  
समवियमा िाइिलाईन पवस्ार, ओभरहडे ट्ाङकी पनमा्षणको काय्षलाई पनरन्तरिा हदइनेछ ।

७०.  “सफा घर, टोल र शहर, बाणगंगावासीको एउटै रहर” भन्न ेनारालाई साथि्षक बनाउन २०७९ साल िठे 
१५ गिे देखख शतुरुवाि गररएको फोहरमैलाको हदघ्षकाललन व्यवस्ािनलाई थिि व्यवस्स्ि गन्ष सव्षदलीय, 
सव्षिक्ीय छलफलबाट स्ानको िहहचान गरी थिि व्यवस्स्ि गददै  लगगनेछ । 
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७१. नगरिाललकालाई स्वच्छ र वािावरण मैत्री बनाउन टोल पवकास संस्ालाई िररचालन गरर उत्कृ ट् काय्ष गनने 
टोल पवकास संस्ालाई ितुरस्कृ ि गररने व्यवस्ा गमलाइनेछ । 

७२. नगर भभत्र रहकेा खानेिानी सगमपिहरुसंग समविय गरी खानेिानी संस्ाले गरेको आफनो बार्रक 
आम्ानीको न्ूनिम १५ प्रपिशि रकम आफनो क्ते्र भभत्र सरसफाईमा खच्ष गनतु्षिनने व्यवस्ा गमलाइनेछ । 

७३. छाडा चैिाया ब्यवस्ािन गन्ष सव्षदलीय, सव्षिक्ीय छलफलबाट स्ान िहहचान गरी उचचि ब्यवस्ािन 
गररदैं लगगनेछ ।

 नगरसभाका सदस्य जू्यहरु,
७४. "प्रपवधधमा आधाररि अिनत्व सहहिको गतुणस्रीय भशक्ा, बाणगंगाको प्रपिबद्िा" भन्न ेनारालाई साकार 

िान्ष पवद्ालयलाई सूचना प्रपवधधयतुक्त वनाउने काय्षको थिालनी गररनेछ । 
७५. कक्ा कोठामा गररने भशक्ण धसकाइमा सूचना प्रपवधधको प्रयोगलाई महत्व हददै प्रपवधधमैत्री भशक्कहरुबाट 

अन् भशक्कहरुमा सीि हस्ान्तरण गनने व्यवस्ा गमलाइनेछ । 
७६. भशक्ण काय्षलाई सूचना प्रपवधध मैत्री बनाई िाठयोिना र शैभक्क सामग्री सहहिको भशक्णलाई प्रोत्साहन 

गररने छ । 
७७. पवद्ालय, काया्षलय र महत्विूण्ष साव्षिपनक क्ते्र भभत्र मद्िान, धतुम्रिान, लागतु औरध िथिा दवु्य्षसनीलाई 

िूण्षरुिमा पनरेध गनने नीपि अवलबिन गररनेछ ।
७८. पवद्ालयको शैभक्क गतुणस्र िररक्ण, धसकाई उिलब्धि बकृद्ी र प्रपवधधमैत्री भशक्णलाई आधार मानी 

उत्कृ ट् पवद्ालय र भशक्कहरुको मूल्ाकंन गरी ितुरस्कृ ि गररने व्यवस्ा गमलाइनेछ  साथि ै अनतुभव 
आदानप्रदानका लागग अध्यन अवलोकन भ्रमणको व्यवस्ा गमलाइनेछ ।

७९. वालवाललकाहरुको धसकाइ हक्रयाकलाि अभभवकृगद् गन्ष पवद्ालयहरुमा पवज्ान प्रयोगशाला, ितुस्कालय 
िथिा सतुचना प्रपवधधको व्यवस्ा गररने छ । 

८०. स्ानीय िाठ्यक्रममा सतुधार एवम ् पवद्ाथिमी प्रपिभा िहहचान गरी उत्कृ ट् प्रपिभाहरुलाई प्रोत्साहन गररने छ । 
८१. बढदो पवद्ाथिमीको चािलाई व्यवस्ािन गन्ष पवद्ालयको भौपिक िूवा्षधार पवकास, पवद्ालय सरसफाइ र 

सतुरभक्ि वािावरणको लागग पवद्ालयको िूवाधा्षर पवकासमा िोड हदइने छ । नगरिाललका भभत्रका सवै 
पवद्ालयहरुलाई एकै हकधसमको रंगरोगन गन्ष प्रोत्साहन गररने छ । 

८२. पवद्ालयमा सतुरभक्ि र स्वच्छ खानेिानीको व्यवस्ा गररने छ । पवद्ालयमा  िङ्कफतु ड पनरेध गददै प्राथिगमक 
िहका बालबाललकाहरुलाई पनशतुल्क, स्वच्छ र स्वास्थ्यवध्षक खािा काय्षक्रमलाई पनरन्तरिा हदईनेछ ।

८३. िूव्ष प्राथिगमक कक्ा देखख कक्ा ३ सम् रमाइलो र सिावटयतुक्त वालमैत्री कक्ा व्यवस्ािन गररने छ । 
८४. पवद्ालयमा अध्यनरि सब ै छात्राहरुलाई पनःशतुल्करुिमा उिलधि गराउँदै आईरहकेो आवश्यक िनने 

सेनेटरी प्ाड पविरण गनने काय्षलाई पनरन्तरिा हदइनेछ । 
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८५. सामतुदाययक पवद्ालयमा प्रापवधधक भशक्ा सञ्ालन गन्ष संघ र प्रदेश सरकारसँग िहल गररनेछ । 
नगरिाललकाभभत्रका सामतुदाययक पवद्ालयहरुमा लगानी, प्रहक्रया र उिलब्धिमा संितुलन कायम गन्ष 
काय्षयोिना बनाई गतुणस्र अनतुगमन संचालन गररनेछ ।

८६. “स्वास्थ्यका लागग खेलकतु द राट्रिका लागग खेलकतु द” अभभयानलाई साथि्षक बनाउन बाणगंगा नगरिाललका 
अन्तरगि खेलका लागग थिि उचचि स्ानहरुको DPR बनाई िूवा्षधार पनमा्षणको काय्ष सतुरुवाि गररनेछ । 
यतुवाहरुलाई खेलकतु द िफ्ष  प्रोत्साहहि गन्ष पवद्ालय स्रीय, नगरस्रीय मेयर कि र नगरस्रीय खेल 
सप्ताहलाई पनरन्तरिा हदइनेछ ।

८७. नगर गतुरुयोिना अनतुसार नगरिाललका क्ते्रमा रहकेा खेलकतु द मैदानहरु मध् ेरापट्रिय, क्ते्रीय र स्ानीय 
रङ्शाला पनमा्षणका लागग उियतुक्त स्ानहरुको िहहचान गरी प्राथिगमकिाका आधारमा संघ प्रदेशसंग 
सहकाय्षगरी पनमा्षण काय्ष अधघ बढाइनेछ । 

८८. खेलकतु दलाई व्यवस्स्ि र मया्षहदि बनाउनको लागग नगर स्रीय  खेलकतु द सगमपि व्यवस्ा गररनेछ ।
८९. यतुवाहरुको क्मिा, धसि, अध्यन, अनतुसन्धान लगायिका कतु राहरुलाई व्यवस्स्ि र वैज्ापनक ढंगले 

सञ्ालन गन्ष र यतुवाहरुको अथि्षिूण्ष सहभागीिा र नेिकृत्वलाई िोड हदन स्ानीय यवूा नीपि ियार गरी 
काया्षवियन गररनेछ । 

नगरसभाका सदस्य जू्यहरु,
९०. नगर भभत्रका महत्विूण्ष गन्तव्य स्लको रुिमा रहकेो बाणगंगा क्ते्रको इपिहास, भूगोल, धम्ष र संस्कृ पि 

झल्कने खालका काय्षक्रमहरु काया्षवियनमा ल्ाइने छ । 
९१. बाणगंगा क्ते्रमा रहकेा रािािानी, खारखानी, मधौललया िाक्ष , कपिलधाम, मधतुबनधाम, रामदचत्तवनधाम, 

लक्ष्मणघाट, श्रकृं गगघाट, नन्नगरलाइ्ष प्रमतुख िय्षटकीय एवं धार्मक क्ते्रका रूिमा पवकास गररने छ । 
९२. नगर भभत्रका मठ मन्न्र, हडउहार, मस्जिद, गतुबिा, चच्षहरुको संरक्ण िथिा संवध्षन गददै नगरिाललका 

क्ते्रभभत्र रहकेा िय्षटकीय गन्तव्यको िहहचान र पवकासका लागग ऐपिहाधसक, धार्मक, सासं्कृ पिक 
सम्पदाहरुको संरक्ण गरी िय्षटन प्रवध्षन गन्ष िूवा्षधार पनमा्षण िथिा प्रचार प्रसारमा िोड हदइनेछ ।

९३. िय्षटन िूवा्षधार पनमा्षण र प्रचार प्रसार गन्ष बाणगंगा नगरिाललकामा आहदवासी िनिापिको रुिमा 
बसोबास गददै आएका समतुदायको संस्कृ पिको संरक्ण र संवध्षन गन्ष सम्ाव्यिा अध्यन गररनेछ । 

९४. कपिलवस्तु उद्ोग बाभणज्य संघ लगायिका संघसंस्ाहरुबाट प्रते्क वर्ष हँुदै आएका ककृ पर िथिा िय्षटन 
महोत्सव, आहदवासी िनिािी महोत्सव र माघी महोत्सव लगायिका मेला महोत्सव संचालनका लागग 
उिलधि गराउँदै आएको प्रोत्साहनलाइ पनरन्तरिा हदइनेछ ।

९५. रापट्रिय स्विन्त्रिा, सामाजिक न्ाय र संघीय लोकिाम्न्त्रक गणिन्त्र स्ािनाका लागग आफनो िीवन 
उत्सग्ष गनतु्षहुने शहहदहरुको समझनामा धसि्षनात्मक काय्षक्रमको आयोिना गरर शहहद हदवस लगायिका 
रापट्रिय मान्िा प्राप्त हदवसहरु मनाइने व्यवस्ा गमलाइनेछ । 
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(ग) पयूवा्षिार तवकास
९६. “नगरको समकृगद्को आधार, फराहकलो र व्यवस्स्ि सडक िूवा्षधार” भन्न ेनारालाई आत्मसाथि गरी सडक 

पनमा्षण िथिा पबस्ार गनने काय्षलाई पनरन्तरिा हदइनेछ । 
९७. नगर यािायाि गतुरुयोिनाले िोकेको मािदडि र प्राथिगमकिाको  आधारमा स्रोन्नपि भएका कच्ची 

सडकहरुलाई क्रमशः कालोित्र ेगनने र सो बाहकेका मतुख् मतुख् सडकहरु र गाउँ भभत्रका िरम्परागि 
सडकहरुको स्रोन्नपि गनने काय्षलाई पनरन्तरिा हदइनेछ । 

९८. योिनाहरुलाई बिटेको कमी हुन नहदने िथिा समयावधध भभत्र ैसम्पन्न गनने कतु रामा उच्च प्राथिगमकिाका साथि 
आवश्यक िहल गररनेछ साथि ैनगर भभत्रका सडकहरुको नामाकरण गनने काय्षको सतुरुवाि गररनेछ ।

९९. सडकको हदगो पवकासको लागग नगर भभत्रका कालोित्र ेसडकमा गतुणस्र कायम गन्ष २० हफट वा सो 
भन्ा बढी चौडाई भएका सडकहरुमा अस्ाल्ट कंहक्रट प्रपवधधलाई अवलबिन गन्ष प्राथिगमकिा हदइनेछ । 

१००. सडकको सभने हडिाइन गदा्ष सो क्ते्रमा िनने पवद्तुि िोल, िार, नाली खानेिानी िाइि पवस्ार समेि समावेश 
गरी एहकककृ ि हडिाइन इपट्मेट ियार गरी काया्षवियनमा ल्ाइनेछ । लागि सहभागगिालाई स्ान पवशेर 
िथिा योिनाको प्रककृ पि अनतुकतु ल िररमाि्षन गददै लगगनेछ ।

१०१. िूव्ष–िजश्म लोकमाग्षको बाणगंगा–गोरुधसगंे खडिमा ६ लेनको सडक पवस्ार गन्ष Design and 
Build  प्रगत्रया माफ्ष ि ठेक्ा  अगाडी बढाउन नेिाल सरकारसंग िहल गररनेछ ।

१०२. संघीय, प्रदेश र बाणगंगा नगरिाललकाको सहकाय्षमा नगरिाललकाभभत्रका नदीहरुमा िटबन्ध पनमा्षण गरी 
िनधनको क्पि हुन नहदन नदी पनयन्त्रण सबिन्धी कामलाई अधघ बढाईनेछ । 

१०३. नािी गनने प्रयोिनका पनस्कम् बाणगंगा नगरिाललका भभत्र कतु ल २२ स्ानमा कन्टरिोल प्ाईन्ट स्ािना 
गररसहकएको र DGPS िडान गनने काय्ष यथिाभशघ्र सम्पन्न गररने छ । आगामी आ.व.०७९/८० को 
शतुरूवाि देखख नै बाणगंगा नगरिाललका भभत्र िग्ा नािी गनने काय्षको सतुरुवाि गररनेछ । 

१०४. आर्थिक वर्ष ०७९/८० नगरिाललका भभत्रमा सब ैभूगमहीन सतुकतु बिासी, भूगमहीन दललि र अव्यवस्स्ि 
बसोबासीको अभभलेख  अनलाईन प्रणाललमा प्रपवट् गरर पनस्ा पविरण समेि गररसहकएकोले िग्ाको 
नापि गनने, नसिा शे्रस्ा ियार गनने काय्ष समाप्त गरर सब ैबाणगंगा नगरवासी भूगमहीन सतुकतु बिासी, भूगमहीन 
दललि र अव्यवस्स्ि बसोबासीलाई िग्ाधनी प्रमाणित्र िूिा्ष पविरण गररने व्यवस्ा गमलाइनेछ । 

१०५. नगरिाललका क्ते्रभभत्र पनमा्षण गररने समू्पण्ष सरकारी िथिा साव्षिपनक भवनहरु भवन पनमा्षण संहहिाको 
आधारमा रही बालमैत्री, अिाङ्मैत्री, भूकम्प प्रपिरोधात्मक, वािावरण िथिा सरसफाईमैत्री र अग्नी सतुरभक्ि 
बनाइनेछ । 

१०६. बाणगंगा भवन पनमा्षण संहहिा समयानतुकतु ल िररमाि्षन गरी लागू गररनेछ । नक्ा िास प्रककृ यालाई 
प्रभावकारी बनाउन घतुस्कम् भशपवर सञ्ालन गररनेछ । 

१०७. आ.व २०७९/८० मा घर नसिा हडजिटाईिसेन गनने काय्षको सतुरुवाि गररनेछ । हडजिटलाईि प्रपवधधबाट 
नगर िाश्वचचत्र अद्ावधधक गररनेछ ।

१०८. घर नम्वररङ गनने िथिा घरधतुरी सबिन्धी सम्पतुण्ष िथाङ्कहरु एकीककृ ि रुिमा संकलन गरी सफ्टवेयर प्रणालीमा 
राख्े काय्ष सञ्ालन गररनेछ ।
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१०९. नगरको व्यवस्स्ि शहरीकरणका लागग भवन पनमा्षण मािदडिलाई थिि प्रभावकारी रुिमा लागतु गन्ष 
घरधनी, पनमा्षण व्यवसायी िथिा डकममीहरुलाई चरणवद्रुिमा उिलधि गराइएको िाललमलाई पनरन्तरिा 
हदइनेछ । यसरी िाललम ललएका व्यवसायीलाई मात्र नगरिाललकामा भवन पनमा्षणको अनतुमपि हदने 
व्यवस्ा गररनेछ । 

११०. भवन मािदडि लागतुहुनतु िूव्ष सम्पन्न भएका घरको नक्ाङ्कन गरी नक्ा पनयगमि गररनेछ । नया ँबन्न ेघर 
संरचनाहरुलाई अपनवाय्ष रुिमा नसिा िास गनने काय्षलाई िोड हदईनेछ । नसिा िास नगरी पनमा्षण गनने 
काय्षलाई पनरुत्साहहि गररनेछ ।

१११. हालसम् िपन पबद्तुि लाइन िडान नभएका स्ानहरुको िहहचान गरी िी स्ानहरुमा पवद्तुि लाइन 
िडानको व्यवस्ा गररनेछ । कपििय स्ानहरुमा पवद्तुि लाइन िडान भए िपन लो भोले्टिको कारणले 
उत्न्न हुने समस्या समाधान गन्ष नेिाल पवद्तुि प्राधधकरण, पवद्तुि पविरण केन्द्रसँग समविय गरी पवद्तुि 
आिूर्िलाई पनयगमि गररनेछ । 

११२. समू्पण्ष नगरबासीको पवद्तुि सम्को िहँुच सतुपनजश्ि गररनेछ । पविन्निाको कारणले पवद्तुि गमटर िडान 
गन्ष नसके् िररवारलाई पनःशतुल्क पवद्तुि गमटर िडान गन्ष सबिम्न्धि पनकायमा आवश्यक िहल गररने छ । 

११३. सब ैवडा काया्षलयको सतुरभक्ि प्रशासपनक भवन पनमा्षण गनने काय्षलाई प्राथिगमकिा हदइनेछ । 
११४. िहटल प्रककृ पिका आधतुपनक उिकरण प्रयोग गररने र दक् िनश्क्त आवश्यकिा िनने खालका िूवा्षधार 

पनमा्षणका काय्षहरु ठेक्ामा लगाई समिन्न गररनेछ । 
११५. उिभोक्ता माफ्ष ि सञ्ालन गररने योिनाहरुलाई प्रभावकारीरुिमा सञ्ालन गन्ष टोल पवकास संस्ा र 

उिभोक्ता सगमपिका िदाधधकारीहरुलाई क्मिा पवकासको िाललम सञ्ालन गररनेछ ।
११६. उिभोक्ता सगमपिबाट सञ्ालन गररने िूवा्षधार पनमा्षणका योिनाहरुमा कतु ल लागिको १० प्रपिशि रकम 

िन सहभागगिा हुने गरी योिना सञ्ालन गररने व्यवस्ा गमलाइनेछ । 

(घ) वन, वातावरण तथा तवपद व्यवस्ापन
११७. नगर क्ते्रभभत्र रहकेा साव्षिपनक स्ल र नदी हकनारहरुमा स्ान अनतुकूल वकृक्ारोिण गनने व्यवस्ा 

गमलाइनेछ । 
११८. वन्िन्ततुको अवैध भशकार, चोरी पनकासी िथिा ओसारिसार रोक् सतुरक्ा पनकाय समेिको समवियमा गस्ी 

िररचालन गररनेछ । वन संरक्णको लागग नगरके्त्रका पवभभन्न सामतुदाययक वन उिभोक्ता सगमपिहरुसँग 
सहकाय्ष गररने छ ।  

११९. िीपवकोिाि्षनका लागग वनिंगलको अवधारणालाई साथि्षक ितुल्ाउन नगरिाललकाभभत्र रहेका सामतुदाययक 
वनमा नकारात्मक प्रभाव निनने गरी काय्षयोिना बनाइ सामतुदाययक िथिा पनिी क्ते्रको लगानीमा फन 
िाक्ष , ररसोट्ष र पिकपनक स्लको स्ािना गरी सञ्ालन गनने व्यवस्ा गमलाइने छ ।

१२०. नगरिाललका र सामतुदाययक वनको सहकाय्षमा सघन वकृक्ारोिण काय्षक्रम सञ्ालन गन्ष िहल गररनेछ ।
१२१. बढ्दो िनसंख्ाको कारण नगरका साव्षिपनक स्ल र प्राककृ पिक सम्पदाहरुको बढ्दो अपिक्रमण लाई 
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पनयमन र पनयन्त्रण गन्ष प्रते्क वडाका वडाध्क्को संयोिकत्वमा गहठि साव्षिपनक िग्ा संरक्ण 
उिसगमपिलाई हक्रयाभशल बनाई सबिम्न्धि वडामा रहकेो साव्षिपनक िग्ा, िाल, िोखरी, गौचरण, 
नदीउकास लगायिका साव्षिपनक महत्वका क्ते्रको संरक्ण िथिा सम्वद््षन गददै लगगनेछ । 

१२२. “पविद ् न्पूनकरणको लागग िूव्ष ियारीमा ितुटौ”ं भन्न े अभभयानलाई साकार िान्ष पविद ् व्यवस्ािन 
सगमपिलाई अझ ैप्रभावकारी बनाइनेछ । 

१२३. नगर पविद ् प्रपिकाय्षयोिना बनाई नेिाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेिाल प्रहरी, टोल पवकास संस्ा 
स्ानीय क्ब, संचारकममी, स्ाउट र रेडक्रससँग सहकाय्ष गरी पविद न्पूनकरण एवम ्व्यवस्ािनको 
हक्रयाकलािलाई प्रभावकारी रुिमा सञ्ालन गररनेछ ।

१२४. बाणगंगा नगरिाललकाको वारुणयन्त्र र पविद ्िोखखम न्तुपनकरणका सामाग्री सहहिको पविद ्व्यवस्ािन 
केन्द्रको रूिमा स्ािना गरी बारुणयन्त्र सञ्ालनमा ल्ाइने छ । 

१२५. उन्नि र सतुधाररएको चतुल्ोको प्रयोगमा बढावा हददैं नपवकरभणय उिा्षको प्रयोगलाई  प्रोत्साहन गररनेछ ।

१२६. नगरिाललका क्ते्र भभत्रका संवेदनभशल र िोखखममा रहेका धसमसार, िोखरी, िालिलैयाहरुको संरक्ण 
गनने कामलाइ अभभयानको रुिमा सञ्ालन गररनेछ ।

१२७. सामतुदाययक, पनिी िथिा साझदेारी वनलाई दीघ्षकाललन रुिमा आयआि्षन हुन सके् िहडवतुटी, काठ, 
दाउरा, घासँका लागग बहुमूल् बोट पवरुवाहरुको वकृक्रोिण गन्ष प्ररेरि गददै लगगनेछ । सामतुदाययक वनको 
कोरलाई नगरिाललकासँगको समविय र सहकाय्षमा पवकासका आयोिनाहरुमा िररचालन गनने व्यवस्ा 
गमलाइनेछ ।

(ङ) सुशासन तथा सेवा प्रवाह 

१२८. नेिालको संपवधानको अनतुसूची-८ र स्ानीय सरकार सञ ्चालन ऐन, २०७४ मा उले्ख भए बमोजिम 
स्ानीय िहको काम, कि्षव्य र अधधकारसँग सबिम्न्धि पवरयहरूमा आवश्यक िनने ऐन, पनयम, पनदनेभशका 
र काय्षपवधध िितु्षमा, िररमाि्षन, संशोधन गनने काय्षलाइ्ष पनरन्तरिा हदइनेछ ।

१२९. नगरिाललकाबाट सम्पादन गररने काय्ष, प्रदान गररने सेवा िथिा स्वीककृ ि काय्षक्रम बमोजिमको हक्रयाकलाि 
गमिव्यययिा, काय्षदक्िा, प्रभावकाररिा र िोखखम रहहि ढंगबाट सम्पादन गन्ष, पवत्तीय प्रपिवेदन 
प्रणालीलाई पवश ्वसनीय बनाउन िथिा प्रचललि कानतुन बमोजिम काय्षसम्पादन गन्ष आन्तररक पनयन्त्रण 
प्रणाली ियार गरी काया्षवियनमा ल्ाईनेछ ।

१३०. स्ानीय सरकारको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै पनमा्षण गररएका ऐन कानूनहरुलाई 
काया्षवियनमा ल्ाइ पवरयगि क्ते्रका अत्ावश्यक कानून िितु्षमा गनने काय्षलाई पनरन्तरिा हदइनेछ । 

१३१. सेवाप्रवाहलाई सरललककृ ि बनाउन अधधकिम सूचना प्रपवधधको प्रयोग गररनेछ । िनिालाई सरल पवधधबाट 
समयमै सेवा प्रदान गन्ष गरर नगरिाललकाका शाखाहरुको स्पट् काय्षपववरण बनाई लागतु गररनेछ ।

१३२. नगरिाललका िथिा वडा काय्षलयमा हडजिटल नागररक वडाित्र राखखनेछ । सेवाप्रवाहलाई प्रहक्रयामतुखख 
नभई िररणाममतुखख बनाईनेछ । 
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१३३. िनप्रपिपनधधहरु र कम्षचारीहरुलाई क्मिा अभभवकृगद् सबिन्धी िाललम प्रदान गरी नगरवासीलाई सहि 
रुिमा सेवा प्रवाह गन्ष संस्ागि सतुदृहढकरण गररनेछ । 

१३४. नगरिाललका केन्द्र, वडा काया्षलय र अन्तग्षिका काया्षलयहरुमा अपनवाय्ष पवद्तुिीय हाजिरीको व्यवस्ा 
गमलाउने िथिा नागररकलाई सूचना हदन मोवाइल एल्प्केसनको व्यवस्ा गमलाइनेछ ।

१३५. िारदर्शिा िथिा िवाफदेहहिा कायम गरी नागररकमैत्री सेवा प्रवाहको व्यवस्ा गररनेछ । नगरिाललकाबाट 
िनिालाई प्रदान गररने सेवाहरुमा लछटो छररिो, चतुस्, दरुुस् र प्रभावकारी बनाउन कमप्तुटरककृ ि सेवा 
प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गररनेछ ।

१३६. पनयगमि रुिमा साव्षिपनक सतुनतुवाई, सामाजिक िरीक्ण गनने प्रबन्ध गमलाईनेछ । सतुचनाको हक प्रत्ाभतुि 
गराउन सतुचनाको वर्गकरण गरर पनयगमि रुिमा नगरिाललकाको आधधकाररक website, Facebook 
Page माफ्ष ि सतुचना प्रकाशन गररनेछ । 

१३७. सञ्ारकममीलाई उच्च मनोबलका साथि िनिालाई सतुसतुचचि गन्ष प्रोत्साहन गररनेछ । िनिासँग िनप्रपिपनधध 
िस्ा काय्षक्रम शतुरूवाि गररनेछ । उत्कृ ट् सञ्ाकममीलाई सम्ान गददै ित्रकाररिामैत्री नगरिाललकाको 
पवकास गररनेछ ।

१३८. कम्षचारीलाई कामप्रपि उत्परेरि गन्ष र मनोबल उच्च राख् काय्ष सम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन सतुपवधा 
उिलवध गराइनेछ साथि ैउत्कृ ट् कम्षचारी ितुरस्ारको शतुरूवाि गररने छ  साथि ैकम्षचारीहरुको वकृचत्त पवकास 
सबिन्धी मािदडि िथिा काय्षपवधी काया्षवियनमा ल्ाइने छ । 

१३९. सामाजिक सतुरक्ा भत्ता प्राप्त गनने लाभग्राहीहरुको फोटो सहहिको पववरण अनलाइन प्रणालीमा 
अद्ावधधक गररनेछ । सामाजिक सतुरक्ा िथिा व्य्क्तगि घटना दिा्ष प्रणाली िूण्ष रुिमा काया्षवियनमा 
ल्ाइनेछ िसको लागग एम.आइ्ष.एस. अिरेटर, हफल्ड सहायक, वडा सचचव िथिा अन् कम्षचारी सेवा 
प्रदायकलाइ्ष आवश्यक िाललम प्रदान गररनेछ । 

नगरसभाका सदस्य जू्यहरु,

१४०. अनलाइन प्रणाली लागतु हुनतु अधघका सब ै घटना दिा्षहरु पववरणलाइ्ष हडजिटाइिेशन गरी अनलाइन 
प्रणालीमा प्रपवट्ी गररनेछ । सामाजिक सतुरक्ा िथिा व्य्क्तगि घटना दिा्ष सतुदृढीकरण आयोिना 
काया्षवियन गन्ष प्रते्क वडामा दिा्ष भशपवर सञ्ालन गररनेछ ।

१४१. उिभोक्ताहरुको हहिलाई मध्नेिर राखख गतुणस्रीय उिभोग्य वस्तुहरुको उियोग र पबक्री पविरण गनने 
काय्षलाई मया्षहदि र व्यवस्स्ि गन्ष बिार अनतुगमनलाई पनरन्तरिा हदइनेछ । 

१४२. संघीय सरकारको मालिोि िथिा नािी काया्षलय स्ानीय िहलाई हस्ान्तरण गनने नीपि अनतुरुि मालिोि 
िथिा नािी काया्षलय नगरिाललकाको मािहिमा ल्ाई गतुणस्ररय सेवा प्रवाह गन्ष नेिाल सरकार संघीय 
मागमला िथिा सामान् प्रशासन मन्त्रालय माफ्ष ि िहल गररनेछ । 

१४३. वडाको क्ते्रफल, िनसङ्ख्ा, भौगोललक पवकटिा, आन्तररक रािश्व समेि आधार मानी वडागि बिटे 
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िथिा धसललङ पनधा्षरण र पवकासका दृपट्ले िछाहड िरेका वडा िथिा क्ते्रको समानतुिापिक एवम ्सन्ततुललि 
पवकासको नीपिलाई पनरन्तरिा हदईने छ ।

१४४. नगरिाललका भभत्र रहकेा टोल पवकास संस्ाको क्मिा अभभवकृगद् गरी नगरिाललकाको पवकास र 
िनचेिनामूलक काय्षमा प्रत्क् सहभागी गराईनेछ । उत्कृ ट् काय्ष गनने टोल पवकास संस्ालाई प्रोत्साहन 
गररने छ । 

१४५. पवभभन्न पवदेशी मतुलतुकसँग अन्तररापट्रिय स्रको भगगनी सबिन्ध कायम गनने नीपि अवलबिन गररनेछ । 
१४६. २०७९ असोि मसान्तसम् घर बहाल कर र व्यवसाय कर एकमतुट् बतुझाएमा १० प्रपिशि छतु ट िथिा 

सहुललयि हदने  व्यवस्ा गमलाइनेछ । 
१४७. करको दर कम र दायरा फराकीलो बनाउन प्रगपिभशल कर प्रणाली लागतु गररनेछ ।
१४८. घर िग्ा बहाल कर असतुली काय्षको शतुरुवािका लागग सम्पचत्त कर, व्यवसाय कर र वडा काया्षलयबाट 

प्रवाह हुने सेवाहरुसँग एक आिसमा आवद् गरी असतुली प्रहक्रयालाई अपनवाय्ष, व्यवस्स्ि र प्रभावकारी 
रुिमा िररचालन गन्ष रािश्वसँग सम्वम्न्धि रािश्व शाखाका कम्षचारी, वडाका कम्षचारी, वडा सगमपिका 
िदाधधकारी र टोल पवकास संस्ाका िदाधधकारीहरुलाई िाललमको व्यवस्ा गमलाइ व्यवस्स्ि गररनेछ ।

१४९. समयमै सबभैन्ा बढी कर बतुझाउने करदािा िहहचान गरी सम्ान गररनेछ ।
१५०. हालको संबधैापनक िथिा कानूनी ब्यवस्ा अनतुसार रािश्व संकलनको लागग दरहरु कायम भइसकेको र 

थिि दायरा पनधा्षरण गरी त्सको प्रचार प्रसार गन्ष आवश्यक देखखएकोले रािश्व प्रक्िेण गनतु्षभन्ा िहहले 
नै सरोकारवालाहरुसँग प्रया्षप्त िरामश्ष गरेर करको दर भन्ा दायरा फराहकलो बनाइनेछ । 

१५१. करदािाले पिनतु्षिनने कर रकम सम्वम्न्ध िानकारी उिलधि गराउन कर भशक्ा सबिन्धी सचेिना काय्षक्रम 
संचालन गररनेछ ।

१५२. स्ानीय िहलाई संपवधानप्रदत्त प्राप्त न्ाययक अधधकारलाई िनिाले प्रत्क् अनतुभतुपि गनने गरर सबललकरण 
गररनेछ । 

१५३. गाउँघर समािमा उत्न्न पववादको सूचचककृ ि मेलगमलािकिा्ष िथिा सहिकिा्ष माफ्ष ि सम्व भएसम् दवुै 
िक्लाई मेलगमलाि र समझदारी गराई पववाद पनरुिण गररनेछ । 

१५४. न्ाय प्रणालीलाई िहँुचयोग्य र सरललककृ ि गरी न्ाययक सगमपिमा दिा्ष भएका मतुद्ाको पनष्पक् छानपवन 
गरर न्ाय पनरुिण गररनेछ । 

१५५. न्ाययक सगमपिका िदाधधकारी िथिा नगर काय्षिाललकाबाट सूचचककृ ि मेलगमलािकिा्ष िथिा 
सहिकिा्षहरुलाई समयानतुकूल िूनिा्षिगी िथिा क्मिा पवकास सबिन्धी िाललम प्रदान गररनेछ । न्ाययक 
सगमपिको क्ते्राधधकार भभत्र िनने मतुद्ाहरुको पनष्पक् छानपबन गरी पिहडि िक्लाई न्ायको प्रत्ाभतुिी 
हुनेगरी समयमै न्ाय सम्पादन गररनेछ । 

१५६. स्ानीय स्रमा स्ािना भएका मेलगमलाि केन्द्रलाई समयसािेक् सक्म र व्यवस्स्ि गररदैं लगगनेछ ।
१५७. सतुशासन प्रबद््षन िथिा भ्रट्ाचार पनयन्त्रणका लागग "म भ्रट्चार गर्दनँ, म भ्रट्चार हुन हदनँ्न, म देश र 

िनिाका लागग ईमान्ार भएर काम गननेछतु " भन्न ेप्रपिज्ा सहहिको काय्ष संस्कृ पिको प्रवद््षन गररनेछ । 
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अन्त्यमा,
“समकृद् बाणगङ्ाको मूलआधार, आर्थिक सामाजिक रूिान्तरण सहहिको िूवा्षधार” भन्न ेनारालाई साकार िान्षका 
लागग माधथि उले्खखि नीपि िथिा काय्षक्रमहरु आधारको रुिमा रहनेछन ्। यी नीपिहरुको सफल काया्षवियनको 
लागग संघ िथिा प्रदेश सरकारका सासंदजू्यहरु, िूव्ष मन्त्रीज्यूहरु, िूव्ष माननीय सदस्यजू्यहरु, नगरिाललकामा 
हक्रयाशील रािनीपिक दल, सरकारी िथिा गैर सरकारी संघसंस्ाहरु, ित्रकार, नागररक समाि लगायि समू्पण्ष 
बाणगंगाबासी आमा–बतुवा, दाितु–भाइ, हददी–बहहनीहरुको रचनात्मक सल्ाह, सतुझाव र सहयोगको अिेक्ा 
गरेको छतु  । पवकासका लागग एक्बद्िामा साथि हदनतु हुने समू्पण्ष सरकारी िथिा गैर सरकारी संघ संस्ा, पनिी 
क्ते्र, समतुदाय, नागररक समाि, सञ्ारकममी, कम्षचारी, सहयोगी हािहरु लगायि समू्पण्ष नगरबासीहरुमा हार्दक 
धन्वाद हदन चाहानछतु  साथि ै देश भभत्र र देश बाहहर रहनतु भएका समू्पण्ष बाणगंगा नगरबासीहरुले नगरको 
पवकासमा सकारात्मक र रचनात्मक सतुझाव, सल्ाह, सहयोग िथिा सहकाय्ष गरी योगदान गनतु्षहुनेछ भपन अिेक्ा 
ललएको छतु  ।

िन्यवाद । नमस्ार ।।

२०७९ असार ८ गते बुिबार
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको एघारौ ंनगरसभामा  प्रसु्त 
आ.व.०७९।०८० को बजेट तथा कार्षक्रम

यस गररमामय नगरसभाका सभाध्क् महोदय, नगरसभाका सचचव, नगर सभाका सदस्यहरु, कम्षचारीहरु िथिा 
उिस्स्ि सञ्ारकममी एवम ्समू्पण्ष महानतुभावहरु !

१. बाणगङ्ा नगरवासीको चाहना अनतुरुि आर्थिक समकृगद् र सामाजिक रुिान्तरण गन्ष नगरवासीको 
आवश्यकिालाई बिटेमा आत्मसाथि गददै गररमामय एघारौ ंनगरसभाको प्रथिम वैठकबाट स्वीककृ ि नीपि 
िथिा काय्षक्रमको अधीनमा रही आगामी आर्थिक वर्ष ०७९।०८० को बिटे िथिा काय्षक्रम प्रस्तुि गन्ष 
िाउँदा सम्ापनि सभाप्रपि आभार व्यक्त गन्ष चाहानछतु  । 

२. यस अवसरमा रापट्रिय स्विन्त्रिा, स्वाधधनिा, सामाजिक न्ाय र संघीय लोकिाम्न्त्रक गणिन्त्र स्ािनाका 
लागग आफनो प्राण उत्सग्ष गनने समू्पण्ष  ज्ाि अज्ाि महान सहहदहरु प्रपि भाविूण्ष श्रद्ाञ्जली अि्षण गद्षछतु  
। िन आन्ोलनका घाइिहेरु, द्वन्द्विीहडिहरु िथिा समू्पण्ष व्य्क्तहरुको योगदानलाई उच्च सम्ान सहहि 
स्मरण गन्ष चाहनछतु  ।

३. नेिालको संपवधानमा उले्खखि राज्यको पनदनेशक धसद्ान्त, संधघय र प्रदेश सरकारको नीपि िथिा काय्षक्रम, 
नगरको आवचद्क योिना, हदगो पवकासका लक्ष्य, पवभभन्न ऐन, कानून, पनयम र काय्षपवधधहरुबाट पनदनेभशि 
हँुदै यस नगरसभाबाट स्वीककृ ि नीपि िथिा काय्षक्रमलाई सफलिािूव्षक काया्षवियन गनने गरी बिटे िितु्षमा 
गरेको छतु  । 

४. संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनतुदान, नगरिाललकाको आन्तररक आयस्ोिको धसमीििा र नगरवासीको 
उच्च आकाकं्ालाई मध्निर गरी माहामारीले नकारात्मक प्रभाव िारेका सामाजिक र आर्थिक क्ते्रको 
ितुनउ्षत्ान गरी समकृगद्को यात्रालाई िारी राख् बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  ।

५. बिटे पवपनयोिनमा स्ानीय टोलबासीको माग, वडा सगमपि, पबरयगि सगमपि, रािस्व िरामश्ष सगमपि 
समेिको धसफाररसको आधारमा योिनाको प्राथिमीहककरण गरी बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  । पवपनयोजिि 
बिटेमा एकै िटक असीगमि आवश्यकिा ितुरा गन्ष अफठयारो भए िपन सकेसम् सब ैक्ते्र समेटने प्रयास 
गरेको छतु  ।

६. "सबिकृद् बाणगङ्ाको मूल आधार, आर्थिक सामाजिक रुिान्तरण सहहिको िूवा्षधार" को मूल नारालाई 
मूि्षरुि हदन भरिददो सव्षसतुलभ, गतुणस्रीय सेवा नगरवासीहरुलाई उिलधि गराई उनीहरुको िीवनस्रमा 
क्रगमक सतुधार ल्ाउने पवश्वास ललएको छतु  । 

७. नगरको संितुललि पवकास आयोिनाहरुको काया्षवियनको अवस्ालाई मध्निर गददै चालतु आर्थिक वर्षका 
काय्षक्रमहरुलाई आवश्यकिा अनतुरुि िररमाि्षन, संशोधन र थििघट गरी बिटे पवपनयोिनलाई पनरन्तरिा 
हदएको छतु  ।



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७९।८०

17

८. स्ानीय सरकारको क्ते्राधधकार भभत्र रहकेा कर िथिा गैरकर रािश्वका क्ते्रहरुलाई प्राथिगमकिामा राखख 
नगरलाई आत्मपनभ्षर बनाउने िफ्ष  िोड हदएको छतु  । 

सभाध्यक्ष महोदय, 
९. उिलधि स्ोि साधन र पवभभन्न सम्ावनाको बावितुद यस नगरिाललकामा पनम्न चतुनौिीहरु पवद्मान छन ्।     

• महामारीबाट खम्स्एको अथि्षिन्त्रलाई चलायमान बनाउनतु ।
• पविन्न गररब िररवारलाई खाद् संकटबाट मतुक्त गराउनतु । 
• नगरिाललका क्ते्रभभत्रको अव्यवस्स्ि िग्ालाई व्यवस्ािन गनतु्ष ।
• नदी पनयन्त्रण िथिा िटबन्ध गनतु्ष ।
• भवन संहहिाको प्रभावकारी काया्षवियन गरी सतुरभक्ि घर पनमा्षण र अव्यवस्स्ि शहरीकरणलाई 

व्यवस्ािन गनतु्ष ।
• भू-उियोग नीपि र योिनाका आधारमा िगमनको उियोग गनतु्ष । 
• समािमा बढ्दो रुिमा रहेको लागतु औरध दवु्य्षसनीलाई पनयन्त्रण गनतु्ष । 
• लैहङ्क हहसंा, कतु संस्ार र रुहढवादी िरम्पराको अन्त्य गनतु्ष ।
• नगरभभत्रका समू्पण्ष सडकलाई िोहकएको मािदडि बमोजिम फराहकलो र व्यवस्स्ि गरी हररि 

सडकको रुिमा पवकास गनतु्ष ।
• ककृ परको आधतुपनकीकरण िथिा व्यवसाययकरण गरी गरीबी िथिा वेरोिगारी समस्यालाई न्ूनीकरण 

गरी आत्मपनभ्षर नगरको पनमा्षण गनतु्ष ।  
• धसगमि स्ोि र साधनबाट नगरबासीका अधसगमि आवश्यकिालाई िूर्ि गनतु्ष । 
• संपवधानि: व्यवस्ा गररएका मौललक हकको काया्षवियन गनतु्ष ।

सभाध्यक्ष महोदय,
१०. उले्खखि चतुनौिीहरुको बावितुि नगरबासीको समकृगद्को सिना साकार िानतु्ष हाम्रो दाययत्व हो । उक्त 

दाययत्व िूरा गन्ष आ.व. ०७९।८० को बिटेका देहायका उदे्श्यहरु प्रस्तुि गनने अनतुमपि चाहनछतु  । 
• संक्रामक लगायि सब ैप्रकारको रोग र पविदबाट नागररकको िीवन रक्ा गददै िनिीपवकालाई 

सहि र सतुरभक्ि बनाउने ।
• खम्स्एको अथि्षिन्त्रलाई चलायमान बनाई बरेोिगारी यतुवायतुविीलाई रोिगारीको अवसर धसि्षना 

गनने ।
• संघीयिाको सफल काया्षवियनको लागग नगरको पबकासमा िनिाको प्रत्क् सहभागगिा र 

अिनत्वको महसतुस गराई सतुशासन र सतुरक्ाको प्रत्ाभूपि हदलाउने । 
• सूचना प्रपवधधको पवकास सँगै भशक्ा र स्वास्थ्य क्ते्रमा गतुणस्र सतुधार गनने ।
• भूगम बैंक माफ्ष ि पनवा्षहमतुखी ककृ पर प्रणालीलाई व्यवसाययक ककृ पर प्रणालीको रुिमा पवकास गरी 

एकीककृ ि ककृ पर प्रणालीलाई अवलबिन गन्ष ककृ रकलाई प्रोत्साहन गनने ।



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७९।८०

18

११. योिना र काय्षक्रमहरुलाई नागररकको आवश्यकिा र समयानतुकतु ल बनाउन िथिा बिटे काया्षवियनमा 
प्रभावकारीिा ल्ाउन बिटे िथिा काय्षक्रममा समावेश भएका योिना, काय्षक्रमहरुलाई पनम्न आधारमा 
प्राथिगमहककरण गरी प्रस्तुि गरेको छतु  ।
• पवभभन्न महामारीबाट बाणगङ्ा नगरबासीलाई सतुरभक्ि बनाउन स्वास्थ्य क्ते्रको सबलीकरण गरी 

ितुनसंरचना गनने र सबै हकधसमका पबिद र महामारीबाट नगरवाधसको िीवन रक्ा गनने । 
• बरेोिगार यतुवा िथिा महहलालाई ककृ पर, िशतुिंक्ी व्यवसायमा आबद् गरर स्वरोिगारको माध्मबाट 

गररबी न्ूनीकरणमा योगदान ितुर् याउने  ।
• उत्ादनमूलक िथिा लछटो प्रपिफल प्राप्त हुने खालका ककृ पर, िशतु पवकासका काय्षक्रम सञ्ालन गनने ।
• प्रपवधधमैत्री अिनत्व सहहिको गतुणस्रीय भशक्ाका लागग भशक्क, पवद्ाथिमीको क्मिा पवकास गरी 

पवद्ालयलाई प्रपवधधमैत्री बनाउने ।
• गतुणस्रीय साव्षिपनक सेवा प्रबाह गददै सतुशासनलाई संस्ागि गनने । 
• स्ानीय स्ोि साधन र सीिबाट सञ्ालन हुने योिनालाई प्राथिगमकिा हदई लागि सहभागगिामा 

अभभवकृगद्  गरर  वािावरणीय सन्ततुलन सहहिको हदगो िथिा उत्ानशील पवकास प्रहक्रयालाई 
संस्ागि गनने ।

• लैगगकं समानिा, सामाजिक समावेशीकरणको माध्मबाट पिछहडएका वग्ष िथिा समूदायलाई 
राज्यको मतुलधारमा समाहहि गनने ।

• पवशेर संस्कृ पि र िािीय िहहचान, संरक्ण र प्रवध्षन गनने ।
• िूवा्षधारहरुको पनमा्षण एंव हदगोिना माफ्ष ि नगरबासीहरुको गतुणस्रीय िीवनको प्रबद््षन गनने । 
• नगरको पवकास र सम्कृगद्का लागग सहकाय्ष र सामतुहहकिाको संस्ारलाई प्रबद््षन न्ाय र 

नैपिकिाका आधाररि हहसंा रहहि स्वस् र मया्षहदि िीवनशैली यतुक्त समाि पनमा्षण गनने ।

सभाध्यक्ष महोदय, 
अब म गि आर्थिक वर्षको यथिाथि्ष र चालतु आर्थिक वर्षको समपट्गि प्रगपि पववरण प्रस्तुि गन्ष चाहनछतु  । 
१२. आ.व.२०७७/०७८ को आम्ानी र खच्षको प्रगपि संभक्प्त समीक्ा गदा्ष शतुरुमा कतु ल बिेट रु. १ अरब १८ 

करोड ३५ लाख ६५ हिार ४ सय ३० मध् ेचालतु खच्षिफ्ष  रु.६८ करोड ५३ लाख १० हिार ९५ र िूँिीगि 
खच्षिफ्ष  रू.४९ करोड  ८२ लाख ५५ हिार ३ सय ३५ खच्ष अनतुमान गररएको धथियो भने सोही आ.व.को 
हहउँदे नगरसभाबाट रु. १ अरब ३४ करोड ६५ लाख ४२ हिार ८ सय ८४ संशोधन गररएको बिटे मध् े
चालतु खच्ष िफ्ष  रु.७९ करोड ५७ लाख ८८ हिार ५ सय ४४ पबपनयोिन गररएको मध् ेरु.७० करोड ३९ 
लाख १५ हिार ३ सय १० खच्ष भई ८८.४५ प्रपिशि र िूँिीगि खच्षिफ्ष  रू.५५ करोड ७ लाख ५४ हिार 
३ सय ४० पबपनयोिन गररएको मध् ेरू.४२ करोड ९६ लाख ३ सय १६ खच्ष भई ७८ प्रपिशि गरी िम्ा 
८४.१८ प्रपिशि खच्ष भई प्रगपि भएको अवगि गराउँदछतु  । 
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सभाध्यक्ष महोदय, 
अब म चालतु आ.व.को समपट्गि प्रगपि प्रस्तुि गन्ष चाहनछतु  । 
१३. चालतु आर्थिक वर्ष ०७८।७९ को आन्तररक आम्ानीको सगमक्ा गदा्ष प्रस्ापवि आय रू.४ करोड ३७ लाख 

६५ हिार अनतुमान गररएकोमा २०७९ िषे् मसान्तसम् रू.५ करोड १३ लाख २५ हिार ९ सय २२ मात्र 
असतुली भई ११७ प्रपिशि आन्तररक आयिफ्ष को लक्ष्य प्राप्त गररएको छ भने कतु ल बिटे रू.१ अरब २८ 
करोड ३२ लाख ४८ हिार ४ सय ८० मध् ेिषे् मसान्तसम् कतु ल बिटे रू १ अरब १४ करोड १८ लाख ५ 
हिार प्राप्त भएको छ । 

१४. चालतु आर्थिक वर्ष ०७८।७९ को खच्षको संभक्प्त सगमक्ा गदा्ष प्रस्ापवि आय रू.१ अरब २८ करोड ३२ 
लाख ४८ हिार ४ सय ८० मध् ेचालतुिफ्ष  रु. ८७ करोड २१ लाख १३ हिार पवपनयोिन गररएकोमा  
२०७९ िषे् मसान्तसम् रु.३९ करोड ३२ लाख २४ हिार ३ सय ६४ खच्ष भई ५९.५८ प्रपिशि र िूँ जिगि 
खच्षिफ्ष  रू.४१ करोड ११ लाख ३५ हिार ४ सय ८० पवपनयोिन गररएकोमा रु. १९ करोड ७७ लाख ७ 
हिार ८ सय ५५ खच्ष भई ४०.९२ प्रपिशि गरी िम्ा ५१.६९ प्रपिशि खच्ष प्रगपि भएको छ । आगामी 
आराढ मसान्तसम् कररब ९० प्रपिशि भन्ा बढी खच्ष हुन सके् अनतुमान गररएको छ । 

१५. िूवा्षधार पनमा्षण िफ्ष  चालतु आर्थिक वर्षको िेष् मसान्त सम्मा ४४१३ गमटर सडक कालोित्र,े ४९०० 
गमटर नाली िथिा नहर पनमा्षण, १५८९ गमटर कतु लो िथिा ढल पनमा्षण सम्पन्न भएका छन ्। २५,२८८ गमटर 
सडक ग्राभेल, ११ वटा स्ानमा कल्भट्ष र ३७ वटा स्ानमा ह्तुमिाइि कल्भट्ष पनमा्षण सम्पन्न भई सकेका 
छन ्। ६८४२ गमटर पवद्तुि लाइन पवस्ार, ३० वटा पवभभन्न सामतुदाययक भवन पनमा्षण िथिा मम्षि, २० 
वटा मन्न्र पनमा्षण िथिा मम्षि र ५ वटा हडउहार पनमा्षण िथिा मम्षि काय्ष सम्पन्न भएका छन । क्रमागि 
योिना अन्तग्षि वडा नं. ३ को प्रशासपनक भवन, ककृ पर उिि संकलन केन्द्र र औद्ोगगक ग्रामको काय्ष 
भई रहकेो छ । 

१६. ककृ पर उत्ादनलाई वकृगद् गन्ष उन्नि िािको वीउ पबिन, ककृ पर औिार र सामग्रीहरु ककृ रक िथिा ककृ रक 
समूहहरुलाई पनःशतुल्क िथिा लागि साझदेारीमा पविरण गरी ककृ पर क्ते्रको उत्ादन िथिा उत्ादकत्वमा 
प्रोत्साहन गररएको छ । 

१७. ककृ रक एबं िशतुिालकहरुको माग लाई आवश्यकिा बमोजिम िहहचान गरी धसगमि साधन र स्ोिको 
बाबितुद पवभभन्न अनतुदान हदने काय्षक्रमहरु सम्पन्न भएका छन ्।

१८. सहकारीहरुको व्यवस्ािन िथिा एहककरणको शतुरुवाि भएको छ ।  
१९. सामाजिक सतुरक्ा भत्तालाई बैंक माफ्ष ि प्रते्क वडामा सहि िहँुच हुनेगरी पविरण गनने व्यवस्ा गमलाईएको 

छ ।
२०. कोभभड पवरुद्को खोि लभक्ि वग्षका सब ै नगरबासीलाई लगाई िूण्ष खोि नगरिाललका घोरणा गरर 

सहकएको छ  र बतुस्टर खोिलाई पनरन्तरिा हदइने व्यवस्ा गमलाईएको छ ।  
२१. आर्थिक समकृगद् र हदगो पवकासका लागग समान अग्रसरिा र नेिकृत्वदायी भूगमका स्ापिि गददै स्ोि, साधन, 

अवसर र लभक्ि वग्षको समान िहँुच स्ापिि गररएको छ । 
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२२. समावेशी सहभागीिा सहहि सीमान्तककृ ि समतुदायको सामाजिक रुिान्तरणका लागग पवपनयोजिि लभक्ि 
िफ्ष का आय आि्षन िथिा धसिमतुलक काय्षक्रमहरु सञ्ालन भएका छन ्। 

२३. नगर भभत्रका सामतुदाययक पवद्ालयहरुका पवद्ाथिमी संख्ाको आधारमा सामतुदाययक पवद्ालयहरु समायोिन 
गनने र भशक्कहरुको दरबन्ी गमलान गनने काय्ष सम्पन्न भएको छ । 

२४. सामतुदाययक पवद्ालयहरुलाई प्रपवधध मैत्री बनाउन एक पवद्ालय एक ल्ािटि पविरण गनने काय्ष सम्पन्न 
भएको छ । 

२५. प्राथिगमकिहको स्ानीय िाठ्यक्रम पनमा्षण गरी लागतु गन्षको लागग कक्ा १ देखख ५ सम्को स्ानीय 
िाठ्यक्रमको खाका ियार गररएको छ । 

२६. बालमैत्री स्ानीय शासनले अबलम्वन गरेका सतुचकहरु ितुरा गरी नगरलाई बालमैत्री नगर घोरणा गररएको 
र यसको हदगोिनाको लागग आवश्यक बिटेको व्यवस्ा गमलाइएको छ । 

२७. योिना संचालन गदा्ष प्रकोि उत्ानशील, वािावरणमैत्री, ज्येष् नागरीकमैत्री, बालमैत्री, िथिा अिाङ् मैत्री 
स्ानीय शासनका आधारभतुि सतुचकहरुलाई आधार मानी काया्षवियन गनने व्यवस्ा गमलाईएको छ । 
योिना सम्पन्न भए िश्ाि साव्षिपनक सतुनतुवाई, सामाजिक िरीक्ण िस्ा सतुशासनका औिारहरुको प्रयोग 
गददै िारदशमीिा, उत्तरदाययत्व, िवाफदेहहिा र िनपवश्वास आि्षन गनने ब्यवस्ा गमलाइएको छ । 

२८. नगर भभत्र पनमा्षण हुने कालोित्र े सडकको गतुणस्ररयिाको लागग यसै आ.व. देखख अस्ाल्ट कंहक्रट 
प्रपवधधलाई अवलबिन गनने व्यवस्ा गमलाइएको छ । 

२९. नगरिाललका िथिा अन्तग्षिका काया्षलयहरुबाट प्रदान गररने सेवा प्रवाहलाई प्रपवधध मैत्री बनाउन 
ई-सेवाको क्तुआर कोड (QR-code) माफ्ष ि नगर र वडा काया्षलयहरुको कर संकलन गनने र सफ्टवेयर 
माफ्ष ि धसफाररस ित्र बनाई सेवा प्रवाह चतुस्दरुुस् बनाउने व्यवस्ा गमलाइएको छ । 

३०. स्ानीय स्रमा धसि्षना हुन सके् सामान् पववादहरुको पनरुिणको लागग मेलगमलाि केन्द्रहरुको व्यवस्ािन 
र मेलगमलाि किा्षहरुको क्मिा अभभबकृगद्को व्यवस्ा गमलाईएको छ । 

सभाध्यक्ष महोदय, 
अब म आगामी आर्थिक वर्षको समपट्गि प्रस्ापवि आम्ानी र खच्षको पववरण प्रस्तुि गन्ष चाहनछतु  । 
३१. यस नगरिाललकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त पवचत्तय समापनकरणमा 

रु. २२ करोड ६४ लाख ४२ हिार, सशि्ष अनतुदानमा रु.४६ करोड ९८ लाख, रािस्व बाडँफाडँमा रु. २० 
करोड ५० लाख ४७ हिार, समितुरक अनतुदानमा रु. २ करोड ४० लाख, पवशेर अनतुदानमा रु.२ करोड ९० 
लाख, आन्तररक आयमा रु. ९ करोड ७५ लाख, लागि सहभागगिा र मौज्ाि रकम रु. ४ करोड गरी िम्ा  
रु.१ अब्ष ४९ करोड १७ लाख ८९ हिार हुने अनतुमान गरेको छतु  ।  सामाजिक सतुरक्ा काय्षक्रमका लागग 
रु ३५ करोड, नगरिाललका र अन्तरगि काया्षलयमा काय्षरि कम्षचारीहरुको िलब भत्ता िथिा पनयगमि 
काय्षक्रम लगायि अन् प्रशासपनक काय्षका लागग रु १६ करोड १२ लाख रकम खच्ष हुने अनतुमान गरेको 
छतु  । क्ते्रगि बिटे पवपनयोिन अनतुसार आर्थिक पवकास िफ्ष का काय्षक्रमका लागग रु. ७ करोड ७९ लाख, 
सामाजिक पवकास िफ्ष   रु. ७८ करोड ९२ लाख ६५ हिार, भौपिक िूवा्षधार िफ्ष  रु. ४४ करोड १४ लाख 
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२४ हिार, वन, वािावरण िथिा पविद ्व्यवस्ािन िफ्ष  रू. ९२ लाख, सतुशासन िथिा संस्ागि पवकास िफ्ष  
रू. १७ करोड ४० लाख  बिटे पवपनयोिन गरेकोछतु  । 

सभाध्यक्ष महोदय,
३२. प्रते्क वडाको संितुललि पवकासको लागग पवपनयोिन गररएको रु.१३ करोड बिटे मध्बेाट सब ैवडाले 

प्राप्त गननेगरी न्तुनिम रु. ५० लाख र बाकँी वडाको क्ते्रफल, िनसंख्ा, भौगोललक अवस्ा, रािश्व 
असतुलीको आधारमा अकंभार कायम गरी सतुत्रको आधारमा रकम बाडँफाडँ गनने व्यवस्ा गमलाएको छतु  । 

३३. ककृ पर क्ते्रको पवकासका लागी ८५ प्रपिशि अनतुदानमा साना धसचँाई काय्षक्रम िफ्ष  रु.२४ लाख, ५० र ७५ 
प्रपिशि अनतुदान हदने गरी मागमा आधाररि व्यवसाययक ककृ पर काय्षक्रम संचालनका लागी रु.४९ लाख 
बिटेको व्यवस्ा गमलाएको छतु  । 

३४. िरकारी खेिी प्रबद््षन गन्षका लागग धसडहकट खरीद गरी पनशतुल्क पबिरण गन्षका लागग रु.१० लाख बिटे 
पवपनयोिन गरेको छतु  । 

३५. माटो िाचँ भशपबर, आई. पि. एम. ककृ रक िाठशाला, आकस्स्मक बाली संरक्ण, ककृ पर मेला प्रदश्षनी, बाली 
उिचार भशपबर, िरम्परागि िथिा रैथिाने बाली प्रबद््षनका लागग रु.१३ लाख ५० हिार बिटे पबपनयोिन 
गरेको छतु  । 

३६. धान उत्ादन प्रबद््षन, खाद्ान्न बालीको उन्नि वीउ, धान वालीको साना व्यवसायीक ककृ पर उत्ादन केन्द्रका 
साथि ैउन्नि वीउ पबिरणका लागग प्रोत्साहन िस्ा ककृ पर काय्षक्रम संचालनका लागग रू.४६ लाख ५० हिार 
बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  । 

३७. धानबाली, गहँुबाली र िरकारी बाली िकेट पवकास काय्षक्रमका लागग रु. ३० लाख बिटे पवपनयोिन गरेको 
छतु  । 

३८. साना व्यवसायीक ककृ पर उत्ादन केन्द्र ककृ पर िथिा िशतु काय्षक्रमका लागग आवश्यक बिटे पवपनयोिन 
गरेको छतु  । 

३९. हकसान सतुचीकरण, ककृ पर िशतुिनछछी िथिा मत्स्य िथाकं, बाली कटानी िथिा िथाकं अद्ावधधक िस्ा 
काय्षक्रम संचालनका लागग आवश्यक बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  । 

४०. िशतु आहार सेवाका लागग हहउदे, वरने र बहु वरने घासँ, बर्रम िथिा पवभभन्न प्रिापिका घासँ पबउ खररद गरी 
पविरण गन्षका लागग आवश्यक बिेट पवपनयोिन गरेको छतु  । 

४१. िशतु उिचार काय्षक्रम अन्तग्षि औरधध खररद एवम ्िशतु बीमा काय्षक्रम सञ्ालन गन्ष आबश्यक बिटेको 
व्यवस्ा गमलाएको छतु  । 

४२. गाई, भैसी, कतु खतुरा, बाख्ा, बंगतुर र माछा िस्ा िशतुिालन व्यवसायहरु प्रोत्साहनका लागग अनतुदानमा 
आधाररि पवभभन्न काय्षक्रम सञ्ालनका लागग आवश्यक बिेट पवपनयोिन गरेको छतु  ।

४३. िशतु स्वास्थ्य पनयमन, िशतु आहार सेवा, िशतु स्वास्थ्य िथिा उिचार, िशतु रोग िथिा प्रयोगशाला, ककृ पिम 
गभा्षधान, िशतु खोि सेवा लगायि मासतु गमसन िस्ा िशतु पवकास काय्षक्रम संचालनका लागग आवश्यक 
बिटे पवपनयोिन गरी िशतु सेवा काय्षक्रम प्रबद््षनका लागग प्रोत्साहान गरेको छतु  ।
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४४. यतुवाहरुलाइ रोिागारीमा आकर्रि गन्ष कामका लागग िाररश्रगमक काय्षक्रमका लागग रु.५३ लाख ८६ 
हिार रकम पवपनयोिन गरेको छतु  ।

४५. बदेैभशक रोिगारलाइ सतुरभक्ि, मया्षहदि, भरिददो बनाउन समतुदाय अभभमतुखखकरण काय्षक्रम, ररटनमी 
स्वयंसेवक िररचालन, मनोसामाजिक िरामश्ष र पवत्तीय साक्रिा िस्ा काय्षक्रम सञ्ालन गनने व्यवस्ा 
गमलाएको छतु  ।

४६. मतुख्मन्त्री शैभक्क सतुधार काय्षक्रम अन्तग्षि पवद्ालयको भौपिक िथिा शैभक्क सतुधारका लागग रु.७० लाख 
बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  ।

४७. नगरमा हक्रयाभशल सहकारीहरुको क्मिा अभभबकृगद्का लागग सहकारी सचेिना काय्षक्रम, सहकारी भशक्ा, 
नेिकृत्व पवकास र आवश्यक िालीमका लागी आवश्यक बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  । 

४८.  लघतु उद्म सबिन्धी काय्षक्रमहरु संचालन गरी नया ँ उद्मीहरु धसि्षना गनने, दक् उद्मीहरुलाई प्रवीधी 
हस्ान्तरण गरी उद्मभशलिाको पवकास गन्ष आवश्यक व्यवस्ा गमलाएको छतु  । 

४९. आन्तररक िय्षटन िथिा सासँ्कृ पिक िय्षटन प्रवद््षनका लागग नगर क्ते्र भभत्र आधारभतुि िूवा्षधार पनमा्षणका 
लागी आवश्यक बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  । 

सभाध्यक्ष महोदय,
अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को क्ते्रगि पवपनयोिन बिटे अन्तग्षि सामाजिक पवकास िफ्ष को 
पवपनयोजिि बिटे प्रस्तुि गन्ष चाहनछतु  । 
५०. स्ानीय भारा संस्कृ पिको िगेना्ष िथिा प्रवद््षनका लागग स्ानीय िाठ्यक्रम एवम ्शैभक्क रणपनपिक योिना 

पनमा्षणका लागग आवश्यक बिटेको व्यवस्ा गमलाएको छतु  । 
५१. प्रारस्म्क बालपवकास केन्द्रका सहिकिा्ष र पवद्ालय कम्षचारी व्यावस्ािनका लागग रु.२ करोड ५५ 

लाख ६४ हिार बिटे अनतुदान हदने व्यवस्ा गमलाएको छतु  । 
५२. पवद्ालयको शैभक्क गतुणस्र सतुदृढीकरण एवं काय्षसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहनका लागग रु.१ करोड 

१२ लाख अनतुदान उिलधि गराउने व्यवस्ा गमलाएको छतु  । कक्ा ५ र ८ को िरीक्ा व्यवस्ािनका लागग 
आवश्यक रकमको व्यवस्ा गमलाएको छतु  ।

५३. सश्षि अनतुदान िफ्ष  शैभक्क क्ते्रमा पवपनयोजिि बिटे िोहकएको भशर्षकमा खच्ष गनने व्यवस्ा गमलाएको छतु  
। नमतुना पवद्ालय शैभक्क िूवा्षधार पनमा्षणका लागी रु.१ करोड १ लाख  रकम खच्ष गनने व्यवस्ा गमलाएको 
छतु  । 

५४. साव्षिपनक पवद्ालयका पवद्ाथिमीका लागग पनशतुल्क िाठ्यितुस्क, सेनेटरी प्ाड एवं हदवा खािा र 
छात्रवकृपिका लागग ३ करोड ६१ लाख २७ हिार बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  । 

५५. आमा सतुरक्ा, गभ्ष संस्ार, गभ्षविी उत्परेणा सेवा, न्ानो झोला र पनशतुल्क सतुरभक्ि गभ्षििन सेवा 
सञ्ालनका लागग रु.३० लाख ४३ हिार बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  ।

५६. मािकृ िथिा नव भशशतु काय्षक्रम, िोरण काय्षक्रम र हकशोर हकशोरी िथिा प्रिनन स्वास्थ्य काय्षक्रमका लागग 
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रु.२६ लाख ७४ हिार पवपनयोिन गरेको छतु  । 
५७. आधारभतुि िथिा आकस्स्मक स्वास्थ्य सेवाको औरधी खररदका लागग रु. १७ लाख ५५ हिार बिटे 

पवपनयोिन गरेको छतु  ।
५८. महहला स्वास्थ्य स्वयंसेपवकाहरुको मनोबल उच्च राखख काममा उत्परेरि गन्ष प्रोत्साहन िथिा यािायाि खच्ष 

उिलधि गराउन आवश्यक बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  । साथि ैसंघबाट ५० प्रपिशि र नगरिाललकाबाट 
५० प्रपिशि रकम ब्यहोनने गरी स्वयंसेपवकाहरुको स्वास्थ्य पबमा गनने व्यवस्ा गमलाएको छतु  । 

५९. नगरिाललकालाई क्यरोग मतुक्त घोरणा अभभयानका लागग रु. २७ लाख बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  ।
६०. धसकलसेल एपनगमया, हाचत्तिाइले, औलो िथिा कालाज्वर, इनफ् तुएनिा, वड्षफ् तु, क्यरोग िस्ा रोगको 

पनदानको लागग औरधध सहहि आवश्यक काय्षक्रम सञ्ालनका लागग आवश्यक बिेट पवपनयोिन गरेको 
छतु  ।

६१. स्ानीय अस्पिाल र बर्थिङ् सेन्टरमा प्रसतुिी हुने महहलाहरुलाई पनःशतुल्क एम्वतुलेन्स िथिा यािायाि सतुपवधा 
उिलधि गराउन आवश्यक बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  । 

६२. पवभभन्न समतुदायका िव्ष, हदवस िथिा महोत्सव सञ्ालनका लागग आवश्यक बिेट पवपनयोिन गरेको छतु  । 
६३. पवद्ाथिमीहरुका लागग ितुकाको औरधध िथिा हकशोरीहरुलाई आईरन (फोललक एधसड) पविरणका लागग 

आवश्यक बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  ।
६४. नगरस्ररय मेयरकि, राट्रििपि रपनङ भशल्ड कि िथिा अन् खेलकतु द काय्षक्रम सञ्ालनका लागग आवश्यक 

बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  । 
६५. स्वरोिगार धसि्षना हुने खालका पवभभन्न धसिमूलक लभक्ि काय्षक्रम, हहसंा पिडीि महहला, दललि, मतुस्लिम, 

आहदवासी, िनिािी िथिा अिाङ्हरुको शस्क्तकरण िथिा मूल प्रवाहीकरणका लागग पबभभन्न लभक्ि 
काय्षक्रम संचालन गन्ष आवश्यक बिेट व्यवस्ा गमलाएको छतु  । 

६६. टोल पवकास संस्ा िथिा उिभोक्ता सगमपिका िदाधधकारीको क्मिा पवकासका लागग आवश्यक रकमको 
व्यवस्ा गमलाएको छतु  । 

६७. िोरण सतुधारका लागग पवद्ालयमा खानेिानी िथिा सरसफाइ, िोरण पवशेर काय्षक्रम र िोरण सतुधारका 
लागग पविन्न समतुदायका महहला एवम ् सहकारीहरुका काय्षक्रमका लागग आवश्यक बिटे पवपनयोिन 
गरेको छतु  ।

सभाध्यक्ष महोदय, 
अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भौपिक िूवा्षधार पवकास िफ्ष  पवपनयोजिि बिटे प्रस्तुि गन्ष चाहनछतु  

।
६८. िनज्योपि मा.पव. मोपिितुरको भवन पनमा्षणको लागग रु.१ करोड र महने्द्र मा.पव., कोिवाको लागग रु. 

१ करोड २० लाख संघीय सरकारको पवशेर अनतुदान काय्षक्रम अन्तग्षि बिटे पवपनयोिनको व्यवस्ा 
गमलाएको छतु  । 
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६९. बनगाई मोपिितुर कपिलधाम वडा नं. ७ र ९ िोड्ने सडक कालोित्रकेा लागग संघीय सरकार समितुरक 
अनतुदानबाट रु.४० लाख र नगरबाट रु.४० लाख गरी िम्ा रु.८० लाख बिटे पवपनयोिनको व्यवस्ा 
गमलाएको छतु  । 

७०. प्रदेश समू्परक अनतुदान अन्त्षगि कम्षहना देखख मैनहरा हँुदै दगुा्षनगर िोडने सडक कालोित्र,े बठनितुरा 
झुँगा िोडने सडक कालोित्र े र गमलनचोक पबरितुर गोगाितुर भेलरैया हँुदै भावितुर िोडने सडक 
कालोित्रकेा लागग रु.१ करोड २० लाख र नगरको रु.१ करोड २० लाख गरी िम्ा रु.२ करोड ४० 
लाख बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  ।

७१. प्रदेश समू्परक अन्तरगि ककृ पर पवकास शाखा भवन पनमा्षणका लागग रु.५० लाख र नगरबाट रु. ५० लाख 
गरी िम्ा रु.१ करोड र ओशो ध्ानकेन्द्र धम्षशालाका लागग रु. ३० लाख र नगरको व्यवस्ािनबाट रु. 
३० लाख गरी िम्ा रु.६० लाख बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  ।  

७२. बाणगंगा ४ गंगा नेिालीको घरदेखख दभक्णिफ्ष  सडक स्रोन्निीका लागग रु. १० लाख, साना हकसान 
ककृ पर सहकारी, हथिौसाको गोदाम घर पनमा्षणका लागग रु. १० लाख, अधतुरो सामतुदाययक भवन ओदारीका 
लागग रु. ७ लाख बिटे प्रदेश माफ्ष ि पवपनयोिनको व्यवस्ा गमलाएको छतु  ।

७३. पवद्ालय मम्षि सम्ार र पवद्ालयको भौपिक ितुवा्षधार पनमा्षण अन्तग्षि कक्ाकोठा पनमा्षणको लागग 
आवश्यक बिटेको व्यवस्ा गमलाएको छतु  ।

७४. हाम्रो वडा हाम्रो गौरव सन्ततुललि पवकासका लागग नगरस्रीय योिना अन्तरगि भौपिक िूवा्षधारको 
क्ते्रमा खच्ष गनने गरी प्रते्क वडामा समानतुिापिक हहसाबले आवश्यक बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  ।

७५. नगरिाललका भभत्र रहकेा पवभभन्न सडकहरु ित्ाल मम्षि गनतु्षिनने अवस्ाका लागग मम्षि सम्ारको 
लागग आवश्यक बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  । 

७६. लागि सहभागगिामा (७०/३०) आधाररि भौपिक िूवा्षधार पनमा्षणका लागग रु.२ करोड बिटे 
पवपनयोिन गरेको छतु  । 

७७. बाणगंगा ३ अन्तग्षि चहमकितुर डाडँा देखख ककृ पर सडक दभक्णको सडक पि.धस.सी.को लागग रु. १० लाख, 
धनराि झडेीको घर देखख िजश्म उत्तर दगुा्षमन्न्र सडक स्रोन्निीको लागग रु.९ लाख र धनकौली गाउँ 
प्रपिक्ालय देखख उत्तर सडक स्रोन्निीको लागग रु. १० लाख बिटे पवपनयोिनको व्यवस्ा गमलाएको छतु  ।

७८. कोिवा गाउँ भभत्र दभक्णटोल सडक स्रोन्निीका लागग रु. १० लाख, चप्परगाउँ साना हकसान देखख 
उत्तर सडक स्रोन्निीका लागग रु.७ लाख, गोगाितुर स्तु ल देखख गाउँसम् सडक स्रोन्निीका लागग रु.८ 
लाख, दगुा्ष मन्न्र देखख ढोडेकोल िाने बाटो स्रोन्निीको लागग रु.१० लाख, मोपिितुर भतुईितुरा हदिक 
िौडेलको घरदेखख दभक्णको सडक स्रोन्निीका लागग रु. ८ लाख र बाणगंगा २ मेहनेिी टोलको गोले 
थिारुको घर हकनारको सडक स्रोन्निीका लागग रु. ७ लाख बिटे प्रदेश माफ्ष ि व्यवस्ा गमलाएको छतु  । 

७९. पििरा अस्पिालको भौपिक संरचना पनमा्षण िथिा स्रोन्नपिका लागग रु. १ करोड र पििरा अस्पिाललाई 
५० बडेको अस्पिाल िथिा टरिमा सेन्टरको रुिमा पवकास गन्ष संघ िथिा प्रदेश सरकारसंग आवश्यक 
सहकाय्ष गनने व्यवस्ा गमलाएको छतु  ।

८०. नगरका स–साना खानेिानी योिना मम्षि, पवद्तुि िोल िथिा िार खररदका लागग आवश्यक बिटे 
पबपनयोिन गरेको छतु  । 
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८१. नगरभभत्रका सामतुदाययक भवन पनमा्षणका लागग आवश्यक बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  । 
८२. झोलतुङे् ितुल क्ते्रगि काय्षक्रम अन्तरगि राम दचत्तवन धाम, कपिलधाम, धघरर खोला िोड्नका लागग 

प्राथिगमकिाको आधारमा झोलतुङे् ितुल पनमा्षणका लागग रु ४० लाख सशि्ष बिटेको व्यवस्ा गमलाएको छतु  ।
८३. बाणगङ्ा चक्रिथि पनमा्षणका लागी आवश्यक बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  ।
८४. सबारी साधनको बढ्दो चािंबाट हुन सके् दघु्षटना, चोरी पनकासी िस्ा अिराधिन् हक्रयाकलािहरुबाट 

आम नगरवासीलाई सतुरक्ाको प्रत्ाभूिी हदलाउन  CCTV संिाललाई थिि पबस्ार गन्षका लागग 
आवश्यक बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  । सवारी साधनलाई व्यवस्स्ि गन्ष बसिाक्ष को व्यवस्ाको लागग 
आवश्यक बिटे व्यवस्ा गरेको छतु  ।

८५. साव्षिपनक िग्ाको बढ्दो अपिक्रमणलाई रोक् साव्षिपनक िग्ा संरक्ण काय्षक्रमका लागग आवश्यक 
बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  । 

८६. ब्रम्हकतु मारी इश्वरीय पवश्वपवद्ालय एवं राियोग प्रभशक्ण केन्द्रको भवन पनमा्षणको लागग रु.१ करोड 
संघीय सरकार माफ्ष ि बिटेको व्यवस्ा गमलाएको छतु  । 

८७. मोममी खानेिानी आयोिना, बाणगंगा-८ को लागग रु. ४५ लाख र बनगाई खानेिानी आयोिना, बाणगंगा-
७ को लागग रु. ५० लाखको बिटे प्रदेश सरकार माफ्ष ि व्यवस्ा गमलाएको छतु  । 

८८. कोिवा हाटबिार देखख एधसयन माछा फम्ष हँुदै मटेररया धसमलखोर िोड्ने सडक स्रोन्निीको लागग रु.४९ 
लाख, झुं गा चोक देखख िल्ो झुं गा हँुदै कालाबनिार िोड्ने सडक कालोित्रकेा लागग रु. ३५ लाख बिटे 
संघीय सरकार माफ्ष ि व्यवस्ा गमलाएको छतु  । 

८९. सडक बोड्ष अन्तग्षि पवभभन्न सडक मम्षि सम्ारका लागग संघ बाट प्राप्त हुने रकमलाई सोही क्ते्रमा मात्र 
खच्ष हुने व्यवस्ा गमलाएको छतु  ।

९०. रापट्रिय ग्रागमण िथिा नवीकरणीय उिा्ष अनतुदानिफ्ष  प्राप्त रु.८ लाख बिटेलाई उिा्ष उत्ादन िथिा बायो 
ग्यास िडानमा खच्ष गनने व्यवस्ा गमलाएको छतु  । 

सभाध्यक्ष महोदय, 
अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वन, वािावरण िथिा पविद व्यवस्ािन िफ्ष  पवपनयोजिि बिटे 
प्रस्तुि गन्ष चाहनछतु  ।
९१. फोहोर प्रशोधन प्ान्ट िडानका लागग प्रारस्म्क वािावरणीय अध्यन प्रपिवेदन ियार भई सकेकोले 

ल्ाडिहफल्ड साईटको हडपिआर ियार गरी फोहोरलाई मोहोरमा बदलन साव्षिपनक, पनिी, सहकारी 
र समतुदायको साझदेारीमा ल्ान्डहफल्ड साइट िथिा फोहर प्रसोधन केन्द्रको प्रारस्म्क िूवा्षधार पनमा्षण 
लगायिका काय्षहरु गन्षका लागग आवश्यक बिेट पवपनयोिन गरेको छतु  । 

९२. सडकहरुको हदगोिना र वािावरणीय सन्ततुलन एवम ्शहरी स्वच्छिाका लागी भौपिक संरचना पनमा्षण गदा्ष 
सडक हकनारको दवुैपिर वकृक्ारोिण गन्ष व्यावस्ा गमलाएको छतु  । 

९३. प्राककृ पिक िथिा मानव सकृजिि पविदक्ो िूव्ष ियारी, प्रपिकाय्ष योिना, उद्ार सामग्री व्यवस्ािन, राहि 
पविरण िस्ा काय्षका लागग नगर प्रकोि व्यवस्ािन कोरमा रु.५० लाख बिटेको व्यवस्ा गमलाएको छतु  । 

९४. "म सफा गछतु्ष  मेरो नगर" सरसफाइ अभभयान पनरन्तरिाका लागी आवश्यक बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  ।
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९५. बाणगंगा-६ भगलाितुरमा िाक्ष  पनमा्षणका लागग रु. ९ लाख बिटे प्रदेश माफ्ष ि व्यवस्ा गमलाएको छतु  । 
९६. समकृगद्का लागग  वन अन्तरगि हदगो वन, व्यवस्ािन िथिा वकृक्ारोिण कम्पोनेन्ट, संस्ागि सतुदृहढकरण 

िथिा क्मिा अभभवकृगद् कम्पोनेन्टका लागग रु.३७ लाख संघीय सरकार  माफ्ष ि बिेट पवपनयोिन गरेको छतु  । 
सभाध्यक्ष महोदय, 
अब म आ.व. २०७९/८० को सतुशासन िथिा संस्ागि पवकास िफ्ष  पवपनयोजिि बिटे प्रस्तुि गन्ष अनतुमपि 

चाहानछतु  । 
९७. नगर भभत्र पनमा्षण हुने संरचनाहरुको मािदडि पनयमन एवं प्राककृ पिक स्ोि दोहन न्नूीकरणका लागग नगर 

प्रहरीको व्यवस्ा गन्ष आवश्यक बिेट पवपनयोिन गरेको छतु  । 
९८. सामाजिक सतुरक्ा प्राप्त गनने लाभग्राहीको यहकन िथाङ्क पनधा्षरण गरी सब ैप्रकारका सामाजिक सतुरक्ाका 

काय्षक्रमलाई सहि, िारदशमी र मया्षहदि बनाउन कम्षचारी िथिा काया्षलय व्यवस्ािन समेिका लागग 
आवश्यक बिटेको व्यवस्ा गमलाएको छतु  ।

९९. मानव संसाधन पवकास, संस्ागि क्मिा पवकास, रािश्व िररचालन, पवचत्तय व्यवस्ािन, पवचत्तय िोखखम 
न्ूनीकरणको वस्तुगि िथाङ्क अभभलेखीकरणका लागी पवद्तुपिय सतुचना प्रपवधधमा आधाररि नगर 
प्रोफाइल पनमा्षण गनने काय्ष सम्पन्न भैसकेकोले प्रोफाईलकै आधारमा घरधतुरी नबिररंग िथिा अभभलेखीकरण 
गन्ष आवश्यक बिेटको व्यवस्ा गमलाएको छतु  । 

१००. नगरको समग्र सेवा प्रवाह िथिा पवकास गपिपवधध आम िनिासँग ितुर् याउन ित्र िगत्रका रेहडयो, टेललभभिन 
काय्षक्रम संचालन गन्ष आवश्यक बिेटको व्यवस्ा गमलाएको छतु  । 

१०१. आम नगरवासीलाई अध्यन, अनतुसन्धान िथिा सूचनाको आधतुपनक प्रपवधधसँग िोड्न नगरिाललका भभत्र  
ज्ान केन्द्र स्ािनाको लागग आवश्यक व्यवस्ा गमलाएको छतु  । 

१०२. नगरिाललका र अन्तग्षि काय्षरि करार िथिा ज्यालादारीमा काय्षरि कम्षचारी िथिा प्रशासपनक काय्षको 
लागग आवश्यक बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  । 

१०३. राट्रिसेवक कम्षचारीहरुको काय्षक्मिा वकृगद् र उच्च मनोवल कायम गरी काय्षस्लमा खटने् वािावरण ियार 
गन्ष कम्षचारीहरुका लागग काय्ष सम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहनका लागग आवश्यक बिटेको व्यवस्ा 
गमलाएको छतु  । 

१०४. देश भभत्रका आर्थिक, सामाजिक, सासँ्कृ पिक, भौगोललक िक्हरुको मौललक अध्यन र त्सको 
सकारात्मक प्रभावलाई नगरको समग्र पवकासमा सामेल गराउन पवभभन्न काय्षक्रम सञ्ालनका लागग 
आवश्यक बिटेको व्यवस्ा गमलाएको छतु  ।

सभाध्यक्ष महोदय, 
अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को रािश्व सबिन्धी काय्षक्रम प्रस्तुि गनने अनतुमपि चाहनछतु  ।
१०५. प्रचललि कानून बमोजिम लगाउन सहकने रािश्वका सब ै श्रोिहरुको वस्तुिरक िहहचान, पवशे्लरण, 

प्रक्िेणलाई समिामतुलक, प्रगपिभशल र न्ायिूण्ष बनाई रािश्वको दायरा बकृगद् गददै नगरिाललकालाई 
आत्मपनभ्षर बनाउदै लैिाने व्यवस्ाको लागग आवश्यक बिटे पवपनयोिन गरेको छतु  । 
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१०६. समयमा पनयगमि कर बतुझाउने करदािाहरुलाई करमा छतु ट, सहुललयि र सबभैन्ा बहढ कर बतुझाउने 
करदािा िहहचान गरी सम्ान गनने व्यवस्ा गमलाएको छतु  । 

१०७. एकल महहला, अशक्त, िषे् नागरीकहरुले नगरिाललकाबाट ललने धसफाररसहरु पनःशतुल्क उिलधि गराउने 
व्यवस्ा गमलाएको छतु  । 

१०८. आन्तरीक आय अभभबकृगद्का लागग स्ोिहरुको सम्ाव्यिा अध्यन गरी रािश्व सतुधार काय्षयोिना ियार 
िारर कर सचेिना, घतुस्कम् भशपबर, कर सम्वम्न्ध प्रभशक्ण िस्ा काय्षक्रमहरु काया्षवियनका लागग आवश्यक 
बिटे व्यवस्ा गमलाएको छतु  ।

१०९. रािस्व संकलनलाई करदािा मैत्री बनाउन समू्पण्ष वडाहरुमा सूचना प्रपवधधमा आधाररि कर संकलन 
प्रणालीलाई व्यवस्ािन गरर करदािाहरुले बतुझाउनतु िनने सब ैप्रकारका करहरु सब ैवडाहरुमा बतुझाउन 
सहकने व्यवस्ा गमलाएको छतु  ।

सभाध्यक्ष महोदय, 
११०. उत्कृ ट् काय्ष गनने कम्षचारी, सञ्ारकममीहरुलाई समेि ितुरष्कृ ि गनने बिेटको व्यवस्ा गमलाएको छतु  ।
१११. नगरलाई सतुशासन मैत्री, सेवा प्रवाहलाई चतुस्दरुुस् र प्रभावकारी बनाई भ्रट्रिाचार मतुक्त नगरिाललका 

बनाउनको लागग साव्षिपनक सतुनतुवाई र िनिासंग िनप्रपिपनधी काय्षक्रममा आवश्यक बिटे पवपनयोिन 
गरेको छतु  । 

अन्त्यमा, 
बिटे िथिा काय्षक्रम िितु्षमा गनने सन्भ्षमा उले्खनीय सहयोग िथिा सतुझाव हदनतुहुने संघीय माननीय सासंदजू्यहरु 
र प्रदेश माननीय सासंदजू्यहरु, िूव्ष माननीय सासंदजू्यहरु, संपवधान सभा सदस्यजू्यहरु, नगर प्रमतुखज्यू, नगरमा 
हक्रयाभशल रािपनपिक दलका प्रमतुख एवम ् प्रपिपनधीज्यूहरु, वडाध्क्ज्यूहरु, काय्षिाललकाका सदस्यजू्यहरु, 
नगरसभा सदस्यजू्यहरु लगायि सम्पतुण्ष सरोकारवाला पनकायका प्रमतुखज्यूहरु, प्रमतुख प्रशासकीय अधधककृ िज्यू, 
रािश्व िरामश्ष सगमपि, पवभभन्न पवरयगि सगमपिका िदाधधकारीज्यूहरु, िूव्ष िनप्रपिपनधीजू्यहरु, उद्ोग वाभणज्य 
संघ, टोल पवकास संस्ा, सतुरक्ाकममी, स्ानीय बतुगद्जिवी, नागररक समािका अगतुवाहरु,  संघसंस्ा, सहकारी, 
पनिीक्ते्र एवं संचारकममीहरुलाई पवशेर धन्वाद हददैँ आभार व्यक्त गद्षछतु  । बिटे पनमा्षण काय्षमा अहोरात्र 
खहटई सहयोग गनतु्षहुने नगरिाललकाका कम्षचारीहरुलाई पवशेर धन्वाद हदन चाहानछतु  । हामीलाई रचनात्मक 
सतुझाव र सल्ाह हदई नगरको आर्थिक र सामाजिक रुिान्तरण िथिा समकृगद्मा पनरन्तर सहयोग ितुर् याउनतुहुने 
सब ैकरदािा र नगरबासी आदरणीय आमाबतुवा, दाितुभाइ र हददीबहहनीहरु प्रपि आभार प्रकट गद्षछतु  । यस 
गररमामय नगरसभामा उिस्स्ि हुनतुहुने नगरसभाका सदस्यहरु प्रपि हार्दक आभार िथिा धन्वाद व्यक्त गद्षछतु  । 
प्रस्तुि बिटे िथिा काय्षक्रम काया्षवियनको पनस्कम् यहाहँरुबाट प्राप्त रचनात्मक सतुझावहरुलाई माग्षदश्षनको रूिमा 
ललएर अगाहड बढ्ने पवश्वास हदलाउँदै प्रस्तुि बिटे र काय्षक्रमको सफल काया्षवियनमा यहाहँरू सबकैो पनरन्तर 
सहयोगको अिेक्ा गरेको छतु  । 

धन्वाद ! नमस्ार !!
रीिा कतु मारी चौधरी

नगर उि–प्रमतुख
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नगरपालिकामा गठठत तवजभन्न सगमतत तथा पदाधिकारवीहरु

क) श्ोत अनमुान तथा बजेट सवीमा तनिा्षरण सगमतत
श्री चक्रिाभण अया्षल   संयोिक   नगर प्रमतुख
श्री रीिा कतु मारी चौधरी  सदस्य   नगर उि प्रमतुख
श्री टेक बहादरु झडेी मगर  सदस्य   वडा अध्क् वडा नं. ३
श्री यम प्रसाद िोख्ेल   सदस्य   वडा अध्क् वडा नं. १०
श्री पििाबिर पब.क.   सदस्य   काय्षिाललका सदस्य
श्री शारदा िररयार   सदस्य   काय्षिाललका सदस्य
श्री प्रमतुख प्रशासकीय अधधककृ ि  सदस्य-सचचव  

ख)  आर्थक तवकास सगमतत:
श्री छपवलाल रेश्ी मगर  -    संयोिक
श्री टेकबहादरु झडेी मगर –    सदस्य
श्री यम बहादरु प्ठूानी –    सदस्य
श्री नतुमलाल चौधरी  -    सदस्य
श्री ककृ पर पवकास शाखा प्रमतुख –   सदस्य सचचव

ग) सामाजजक तवकास सगमतत:
श्री पवष्तु गगरी  -     संयोिक
श्री नरेन्द्र प्रसाद थिारु –    सदस्य
श्री केशरा गतुरुङ् –     सदस्य
श्री पवश्वास जि.सी  -     सदस्य
श्री भशक्ा शाखा प्रमतुख –    सदस्य सचचव

घ) पयूवा्षिार तवकास सगमतत:
श्री पवष्तु िौडेल-     सगमपि संयोिक
श्री राि कतु मार थिारु –    सदस्य
श्री हडल बहादरु सतुनार –    सदस्य
श्री करुण टडिन -     सदस्य
श्री योिना शाखा प्रमतुख –    सदस्य सचचव
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ङ)  साव्षजतनक  सेवा, सुशासन सगमतत:
श्री कमल िौडेल -     संयोिक
श्री दपुनका प्रसाद भतुसाल –    सदस्य
श्री ककृष् बहादरु सतुनार –    सदस्य
श्री राम शंकर थिारु -     सदस्य
श्री प्रशासन शाखा प्रमतुख –    सदस्य सचचव

ि) बन वातावरण तथा तवपद ्व्यवस्ापन सगमतत:
श्री करुण टडिन -     सगमपि संयोिक
श्री संितु कतु मार सारु मगर –    सदस्य
श्री शारदा िररयार –    सदस्य
श्री भभमलाल सािकोटा -    सदस्य
श्री आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमतुख –   सदस्य सचचव

छ) मठहिा बािवालिका सगमतत:
श्री रीिा कतु मारी चौधरी -    संयोिक
श्री चन्द्राविी थिारु(वडा नं. ३) -   सदस्य 
श्री टोिकला पब.सी.     सदस्य
श्री िाव्षिी सतुनार    सदस्य
श्री महहला बालबाललका शाखा प्रमतुख   सदस्य सचचव

ज) राजश्व परामश्ष सगमतत
 रीिा कतु मारी चौधरी -उिप्रमतुख    संयोिक
प्रमतुख प्रशासकीय अधधककृ ि    सदस्य
दपुनका भतुसाल (काय्षिाललका सदस्य)   सदस्य
शान्ता िाडेि (काय्षिाललका सदस्य)   सदस्य 
उद्ोग वाभणज्य सबिन्धी मान्िा प्राप्त संस्ाको 
अध्क् वा पनिले िोकेको प्रपिपनधध   सदस्य 
घरेलतु िथिा साना उद्ोग सबिन्धी मान्िा प्राप्त  
संस्ाको अध्क् वा पनिले िोकेको प्रपिपनधध  सदस्य
रािश्व शाखा प्रमतुख     सदस्य सचचव
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एघारौ ंनगरसभाका तनण्षरहरु

तनण्षर नं. १
आर्थिक वर्ष ०७८।७९ मा बाणगङ्ा नगरिाललका नगर काय्षिाललकाको बठैकबाट गरेका पनण्षयहरु र काया्षवियन 
गरेका योिनाहरुको अनतुमोदन गनने ।
तनण्षर नं. २
बाणगङ्ा नगरिाललकाको एघारौ ंनगरसभाको बठैकमा प्रस्तुि आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को वार्रक नीपि िथिा 
काय्षक्रम स्वीककृ ि गनने ।
तनण्षर नं. ३ 
बाणगङ्ा नगरिाललकाको एघारौ ंनगरसभामा िेश भएको आ.व.२०७९।०८० को बिेट िथिा काय्षक्रम स्वीककृ ि 
गनने ।
तनण्षर नं. ४
वडा नं. ३ को प्रशासपनक भवनको पनमा्षणको लागग एन.पब.कन्स रिसिनसंग भएको समझौिा अनतुसार २०७८ चैत्र 
२० गि ेभभत्र सम्पन्न गनतु्षिननेमा समझौिा िश्ाि आएको अपवरल बाढी र सो कारण भएको डतुबानबाट प्रभापवि 
भएको कारण समयमा कामको सतुरुवाि गन्ष नसहकएको भन्न ेकारण देखाई २०७८।१२।०७ गि ेबाकंी कामको 
लागग म्ाद थिि गरी िाऊँ भपन पनवेदन िेश गरेकोले २०७९ असौि २० गि ेभभत्र काय्ष सम्पन्न हुने गरी म्ाद 
थिि गनने ।
तनण्षर नं. ५
वडा नं. २ को कोपनया, दभक्ण पििरा, उत्तर पििरा, िररवि्षन चौकदेखख मेररटचोकिफ्ष  िानेबाटो र पवसडमचोकदेखख 
दभक्णिाने सडक मम्षिका लागग रु.२ लाख र वडा नं. १० को पवभभन्न स्ानमा रहकेा खाल्डाखतुल्डी ितुनने काय्षका लागग 
रु.३ लाख गरी रु.५ लाख िूिीगि मम्षि सतुधार खच्ष भशर्षकबाट खच्ष व्यवस्ािन गननेगरी योिना सञ्ालन गनने।
तनण्षर नं. ६
यस नगरिाललकाको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा भएका पवत्तीय िथिा प्रशासनीक काय्षहरुको लेखािरीक्णको 
लागग महालेखा िरीक्कको काया्षलयबाट खहटएको टोलीबाट लेखािरीक्ण सम्पन्न भएको र प्रारस्म्क प्रपिवेदनमा 
उले्खखि बरेुितुहरु सम्परीक्ण गराई फर्छ्यौटको लागग यस काया्षलयको प्रपिहक्रया सहहि ियार गररएको  
प्रपिवेदन महालेखा िरीक्कको काया्षलयमा िठाउने ।
तनण्षर नं. ७
पवधयेकको ियारी िथिा डरिाफ्ट, योिना संसोधन िथिा ब्रकेडाउन, नीपि िथिा काय्षक्रमको ियारी, बिटे िथिा 
काय्षक्रम ियारी िस्ा काय्षको लागग नगरसभाको ियारीको क्रममा मतुख् भूगमकामा रही काम गनने िदाधधकारी 
िथिा कम्षचारीहरुको हहउँदे नगरसभामा बढीमा १५ हदन र बरने नगरसभामा बढीमा १ महहनाको अपिररक्त समय 
खहटई काय्ष गरेवाििको सतुपवधा उिलधि गराउने । 
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तनण्षर नं. ८
आ.व.०७८।७९ मा बाणगङ्ा नगरिाललकाको न्ायीक समपिमा दिा्ष भएका उितुरीहरु र पिपनहरुको न्ायीक 
पनरुिण गरी फर्छ्यौट भएका उितुरीहरुको सबिन्धमा न्ाययक सगमपिबाट प्रस्तुि प्रपिवेदन अनतुमोदन गनने ।
तनण्षर नं. ९
बाणगङ्ा नगरिाललका अन्तग्षि वडा नं. ११ को हथिौसामा ककृ पर उिि संकलन केन्द्र पनमा्षणको लागग आर्थिक 
वर्ष ०७७।७८ मा ठेक्ा नं. 17/NCB/BMO/KAPIL/WORKS/77.78 को रु.२,०७,२८,७९४.४१ मा 
समझौिा भई हालसम् १,८४,११,४८७.४१ भतुक्तानी भैसकेको र रु. २३,१७,३०७।- भतुक्तानी बाकंी रहकेोले 
भतुक्तानी बाकंी रकम भगलाितुर बड्की, बनकधसया हरनामितुर र वैदौली भगलाितुर िोड्ने सडक कालोित्रे 
भशर्षकमा खच्ष नभई बाकंी रहकेो रकमबाट भतुक्तानी उिलधि गराउने । 
तनण्षर नं. १०
नेिालको संपवधानको धारा २१७ मा व्यवस्ा भए अनतुसार कानून बमोजिम आफनो अधधकार क्ते्र भभत्रका 
पववाद पनरुिण गन्ष उि प्रमतुखको संयोिकत्वमा ३ सदस्यीय एक न्ायीक सगमपि रहने व्यवस्ा भए बमोजिम 
पनम्नानतुसारको न्ायीक सगमपि गठन गनने । 
न्यारवीक सगमतत

संयोिक   -   रीिा कतु मारी चौधरी
सदस्य   -  शान्ता िाडेि
सदस्य  -  मतुमबहादरु िाडेि

तनण्षर नं. ११
स्ानीय सरकार सञ्ालन ऐन, २०७४ को दफा २२ बमोजिम सगमपिको गठन सबिन्धमा नगरसभाले आफनो 
काय्ष प्रणालीलाई व्यवस्स्ि गन्ष कतु नै नगरसभा सदस्यको संयोिकत्वमा पवधायन सगमपि गठन गनने व्यवस्ा भए 
बमोजिम पनम्नानतुसारको पवधायन सगमपि गठन गनने । 

संयोिक   -  बाबतुराम अया्षल 
सदस्य   -  सापवत्रा पब.क.
सदस्य   -  हररशंकर िौडेल
सदस्य सचचव  -  प्रशासन शाखा

तनण्षर नं. १२
२०७४।०८।१ गिकेो पनण्षयानतुसार आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ देखख ०७६।७७ सम् दमकल चालकले संचार र 
अगग्न पनयन्त्रणमा खहटएको हदनको िोखखम भत्ता र अगग्न पनयन्त्रक (फायरमेन) हरुले अगग्न पनयन्त्रणमा खहटएको 
िोखखम भत्ता सतुपवधा उिलधि गराईँदै आएकोमा पनिहरुको काय्ष सन्तोरिनक देखखएकोले यस आर्थिक वर्षमा 
समेि चालकको संचार खच्ष रु.५००।- प्रपि महहना र चालक िथिा अगग्न पनयन्त्रक (फायरमेन) को िोखखम भत्ता 
वािि प्रपि खहटएको हदनको रु.५००।- का दरले प्रपिव्य्क्त उिलधि गराउने । 
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तनण्षर नं. १३
यस नगरिाललका अन्तग्षि आ.व.०७९।०८० मा लगाईने आन्तरीक आय ठेक्ाहरुको न्नूिम अकं पनम्नानतुसार 
पनधा्षरण गनने । 
सि.नं. आन्तरीक आय ठेकककाको नकाम नययून्तम ठेककका अंक
१ नगरभित्र संकलन िई बाभिर भनकासी िुने कवाडी माससमान ३,५०,०००।-
२ भवज्ापन कर ५,००,०००।-
३ नगरभित्र उतपादन िई नगर बाभिर भनकासी िुने पशजुन्य, बनजन्य एवम ् अन्य 

उतपादन
९,००,०००।-

४ नगरभित्र एक ति प्रसोधन िई नगर बाभिर भनकासी िुने नदीजन्य पदार्थको िौभतक 
पवूा्थधार उप्योग तरा वातावरण व्यवसरापन शलुक

१,५०,००,०००।-

तनण्षर नं. १४
बाणगङ्ा नगरिाललकाको कानूनी सल्ाहकारको रुिमा आ.व.२०७८।७९ सम् काय्षरि रही आउनतुभएको 
अधधवक्ता श्री हुमनाथि िाडेिलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा समेि कानूनी सल्ाहकारको रुिमा 
पनरन्तरिा हदने । 
तनण्षर नं. १५
सापवक स्ानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ िथिा स्ानीय स्वायत्त शासन पनयमावली २०५६ बमोजिम स्ायी 
पनयतुक्ती भई  सापवक स्ानीय पनकाय (गाउँ पवकास सगमपि, नगरिाललका िथिा जिल्ा पवकास सगमपि) मा  
काय्षरि रही कम्षचारी समायोिन अध्ादेश-२०७५, कम्षचारी समायोिन ऐन,२०७५ एवं स्ानीय सरकार 
सञ्ालन ऐन,२०७४ बमोजिम बाणगङ्ा नगरिाललकामा समायोिन भएका कम्षचारीहरुलाई प्रोत्साहन िथिा वकृत्ती 
पवकासका अवसरहरु उिलधि गराउन आवश्यक भइ कम्षचारी समायोिन ऐन, २०७५ को दफा २३ बमोजिमको 
मािदडि बनाई कम्षचारीको मनोबल उच्च बनाउनका लागग कानूनी व्यवस्ा गन्ष बाणगङ्ा नगरिाललकामा सापवक 
स्ानीय पनकायबाट समायोिन भएका स्ायी कम्षचारीहरुलाई प्रोत्साहन सतुपवधा उिलधि गराउने सबिन्धमा 
व्यवस्ा गन्ष बनेको पवधयेक, २०७९ स्वीककृ ि गनने ।
तनण्षर नं. १६
बाणगङ्ा नगरिाललकाको चालतु आर्थिक वर्ष ०७८।७९ को अनतुमापनि कूल बिेट (आम्ानी) 
रु.१,३१,०७,४८०००।- (सामाजिक सतुरक्ा रु.२५,००,००,००० समेि) रहकेोमा आर्थिक वर्षको अम्न्तममा 
हहसाव गदा्ष रु.१,४६,५८,१२,४०४।- (सामाजिक सतुरक्ा रु.३१,२०,४५,२६४।-समेि) यथिाथि्ष बिटे रहकेो र सो 
मध् ेरु.८७,४३,८६,२०३।- र सामाजिक सतुरक्ा रकम रु.३०,२५,२८,३८७।- गरी  िम्ा रु.१,१७,६९,१४,५९०।- 
खच्ष भएकोले आ.व. ०७८।७९ को आम्ानी खच्ष अनतुमोदन गनने । 
तनण्षर नं. १७
आर्थिक वर्ष ०७८।७९ को अनतुमापनि कूल बिटे (आम्ानी) रु.१,३१,०७,४८०००।- रहकेो यथिाथि्ष बिटे 
रु.१,४६,५८,१२,४०४।- भएकोले संघ िथिा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त थिि बिटे िथिा काय्षक्रमहरुलाई अनतुमोदन 
गनने । 
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तनण्षर नं. १८
यस बाणगङ्ा नगर िाललका एवं अन्तग्षिका काया्षलयहरुमा करार सेवामा आ.व.०७८।७९ को असार मसान्त 
सम् काय्षरि सब ैकम्षचारीहरुको आ.व.२०७९ श्रावण १ गि ेदेखख २०८० असार मसान्तसम् सबिन्धीि िदको 
शतुरु िलव से्लमा नबढ्ने गरी म्ाद थिि गनने ।
तनण्षर नं. १९
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा समझौिा भई काया्षवियनमा रहेका िर समझौिा अवधीमा सम्पन्न हुन नसकेका र म्ाद 
थििको लागग काय्षिाललकाबाट धसफाररस भई आएका पनम्नानतुसारका योिनाहरुको २०७९ असोि मसान्त सम् 
म्ाद थिि गनने ।  

S.No. Project Name Contract ID Form Agreement 
Amount

Paying 
Amount

Remaining 
Amount

1 Construction of 
Isolation Ward at 
Pipara Hospital

6 /NCB/BMO/
K A P I L /
WORK/78-79

Shree Gorakhnath 
Construction & 
Merchandiser Pvt.Ltd

8,680,249.33  7,178,249.33 1,502,000.00 

2 Construction of 
Premix Road from 
Bandauli Gansahawa 
to Chappargaun, 
Ward 8

8 /NCB/BMO/
K A P I L /
WORK/78-79

Sahani Builders

5,510,516.00 3,560,604.00 1,949,912.00 

3 Construction of 
Asphalt Concrete 
Road with Cross-
Drainage Structure 
at Ward 3

1 1 / N C B /
BMO/KAPIL/
WORK/78-79

Sahani Builders

10,182,414.00 1,620,951.00 8,561,463.00 

4 Construction of 
Premix Road with 
Cross Drainage 
Structure at Ward 6

1 5 / N C B /
BMO/KAPIL/
WORKS/78-79

Sahani Builders

4,452,691.00 1,554,293.00 2,898,398.00 

5 Construction of 
Premix Road with 
Cross Drainage 
Structure at Ward 11

1 6 / N C B /
BMO/KAPIL/
WORKS/78-79

Sahani Builders

3,624,256.00 1,872,949.00 1,751,307.00 

6 Construction of 
Premix Road with 
Cross-Drainage at 
Ward 1

2 7 / N C B /
BMO/KAPIL/
WORKS/78-79

Jay Ambe /SABR 
Construction JV

5,100,900.61 1,071,486.00 4,029,414.61 

7 Construction of 
Asphalt Concrete 
Road from 
Chamkipur to Thanti 
Road Ward 3

2 8 / N C B /
BMO/KAPIL/
WORKS/78-79

Rhidam Construction

6,929,820.00 2,667,414.00 4,262,406.00 
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S.No. Project Name Contract ID Form Agreement 
Amount

Paying 
Amount

Remaining 
Amount

8 Construction of 
Premix Road with 
Cross Drainage 
Structure at Siddhipur, 
Shantidanda and 
Jhunga Ward 4

3 0 / N C B /
BMO/KAPIL/
WORKS/78-79

Rhidam Construction

5,907,106.14 
    

4,590,782.80 
1,316,323.34 

9 Construction of 
Janajyoti School 
Building at Motipur 
Ward 7

3 2 / N C B /
BMO/KAPIL/
WORKS/78-79

Khanchi-Sitara JV

10,868,154.92 
    

9,294,865.63 
1,573,289.29 

10 Construction of First 
Floor at Janata Ma.Vi. 
for 3S-12CR Building

3 9 / N C B /
BMO/KAPIL/
WORKS/78-79

Bhagwati Construction

6,471,254.16 
    

3,559,888.04 
  2,911,366.12 

11 Construction of 
Premix Road From 
Bandauli Gansawa to 
Chappargau Ward-8

4 4 / N C B /
BMO/KAPIL/
WORKS/78-79

Shisir Barsha Nirman 
Sewa 

3,572,709.71 
    

1,541,253.44 
  2,031,456.27 

12 Construction of 

Asphalt Road From 

Gajehada Tinkune to 

Rajapani Sadak Ward-

4

4 5 / N C B /
BMO/KAPIL/
WORKS/78-79

Shisir Barsha Nirman 
Sewa 

2,746,816.44 
    

1,973,049.94 
    773,766.50 

13 Construction of 
Remaining Works of 
Janajyoti School at 
Ward 7

4 7 / N C B /
BMO/KAPIL/
WORKS/78-79

Sitara Construction and 
Suppliers Pvt.Ltd 

3,627,960.61 
    

2,834,557.21 
    793,403.40 

14 Construction of Ward 
Level Health Care 
Center, Ward 4

5 1 / N C B /
BMO/KAPIL/
GOODS/78-79

Bhagwati Construction

5,181,262.00    5,181,262.00 

15 Road Maintenance 
Works at Different 
sites of Municipality

5 3 / N C B /
BMO/KAPIL/
WORKS/78-79

saptrishi nirman sewa

4,979,968.00    4,979,968.00 

16 Janata School 
Boundary Wall

5 4 / N C B /
BMO/KAPIL/
WORKS/78-79

Deurali Construction 
Pvt.Ltd 2215434.812

                          
-   

  2,215,434.81 

17 रमेश खड्काको घर देखख 
प्रहरी  पबट अधतुरो ितुरा गददै 
बतुद् रंगशाला िोड्ने सडक 
कालोित्रे

70/30 उ.स

1428704
    

1,019,557.00 
409,147.00 

 Total     45,638,317.34 
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तनण्षर नं. २०
आ.व.०७९।८० मा सञ्ालन हुने गरी संघ िथिा प्रदेशमा माग गररने समितुरक योिना,  पवशेर योिना,  िराई 
मधशे लगाएिका योिनाहरुको प्रस्ाव गन्ष काय्षिाललकालाई अधधकार प्रत्ायोिन गनने  । 
तनण्षर नं. २१
आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा वडा स्रीय बिेटबाट सम्पदान हुने ५ लाख सम्का योिनाहरु सबिन्धीि वडाबाट 
अनतुगमन गरर वडा काया्षलयको धसफाररस ित्रको आधारमा भूक्तानी प्रहक्रया अगाडी बढाउने र नगरिाललका िथिा 
अन् पनकायको बिटेबाट सञ्ाललि काय्षक्रम िथिा योिनाको लागि,  िररमाण,  समय सीमा र गतुणस्रीयिाको 
आधारमा अनतुगमन गरी आवश्यक िकृष्िोरण हदनको लागग पनम्नानतुसारको अनतुगमन िथिा सतुिरीवेक्ण सगमपि 
गठन गनने  । 
अनगुमन तथा सुपरवीवेक्षण सगमतत

संयोिक - ररिा कतु मारी चौधरी नगर उिप्रमतुख
सदस्य - प्रमतुख प्रशासकीय अधधककृ ि
सदस्य - सबिम्न्धि वडाको अध्क्
सदस्य - भौपिक िूवा्षधार शाखा प्रमतुख
सदस्य सचचव - योिना शाखा प्रमतुख

उक्त सगमपिमा नगर प्रमतुख,  काय्षिाललकाका अन् सदस्य,  शाखा प्रमतुखहरु िथिा पवरय पवज् समेिलाई 
आमन्त्रण गन्ष सहकनेछ । 
तनण्षर नं. २२
आ.व.०७९।८० मा नगरिाललकाबाट संचाललि योिनाहरुको भतुक्तानी हदने क्रममा िाचँिास िथिा फरफारक 
गन्षको लागग ििधसल बमोजिमको िाचँिास िथिा फरफारक सगमपि गठन गनने  । 
जािँपास फरफारक सगमतत
नगर प्रमतुख 
नगर उिप्रमतुख
प्रमतुख प्रशासकीय अधधककृ ि
आर्थिक प्रशासन शाखा
प्रशासन शाखा
योिना शाखा
िूवा्षधार पवकास शाखा
तनण्षर नं. २३
आ.व.०७९।८० मा संचालन हुने िाललम,  गोष्ी लगाएिका सब ैकाय्षक्रमहरुको आर्थिक नम्षस एउटै हुने गरर 
देहाय बमोजिमको दररेट पनधा्षरण गनने   ।
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भस.नं. खर्थ भशर्थक ईकाई दर कैभि.
१ श्ोत व्यभति पाररश्भमक (बाह्य तरा बाभिरर भजलला)

क) का्य्थपत्र वापत प्रभतव्यभति/प्रभत शसेन २०००
ख) प्रवरन वापत प्रभतव्यभति/प्रभत शसेन १५००

२ िवाई भिकि आतेजाते वा अभधकतम ३००० (ट्ािल) प्रभत व्यभति
३ श्ोत व्यभति पाररश्भमक (आनतरीक)
क) का्य्थपत्र प्रभतव्यभति/प्रभत शसेन १६००
ख) प्रवरन प्रभतव्यभति/प्रभत शसेन १०००
६ का्य्थपत्रको भिपपणी कता्थ प्रभत का्य्थपत्र १०००
७ का्य्थक्रम सिजकता्थ/व्यवसरापक १ पिक १०००
८ सििाभग ्याता्यात खर्थ 
क) वडासतरी्य का्य्थक्रम समबभनधत वडामा प्रभतव्यभति ३००
ख) नगरसतरी्य का्य्थक्रम नगरपाभलकामा प्रभतव्यभति ५००
९ ताभलम सििागी ित्ा प्रभतव्यभति

- नगरसतरी्य (बढीमा) १०००
- वडासतरी्य बढीमा) ५००

१० सिेशनरी 
क) (३ भदने का्य्थक्रम समम) १००
ख) (३ भदन िनदा लामो का्य्थक्रम) १५०
११ ताभलम सामाग्ी प्रभतभदन १०००
१२ खाना प्रभतव्यभति ३५०
१३ खाजा खर्थ प्रभतव्यभति १५०
१४ का्य्थक्रम व्यवसरापन उद ्घािन र समापन
क) राभट्ट््य सिा सदस्य,  प्रभतभनभध सिा सदस्य र प्रदशे 

सिा सदस्य समते उपभसरत िुने कुनैपभन का्य्थक्रममा
उद ्घािन 

समापन

५०००

५०००
ख) नगरका पदाभधकारी एवं कम्थरारीमात्र उपभसरत िुने 

कभमतमा ३ भदने का्य्थक्रम
उद ्घािन 

समापन

२५००

२५००
१५ का्य्थक्रम संरार प्रभतव्यभति सििागी १०
१६ प्रसताव लेखन तरा प्रभतवेदन (िोिो बािके) प्रभत पाना १००
१७ अनगुमन प्रभतव्यभति १०००
१८ ब्यानर प्रभत का्य्थक्रम ५०० दभेख  

८०० समम
अनगुमन गर द्ा प्रतिवेरन अतनव्रदा पेश गनुदापननेछ । 
ि्तिम क्रदाक्रम संच्िन गर द्ा तवषरवसि,ु  प्रसििुकि द्ा सतििको क्रदा ि्तिक् पेश गनुदापननेछ । 
अनर खचदा आवशरकि् अनसु्र सववीकृि प्रसि्व बमोतिम िुनेछ । 
म्थवी उलिेख नभएको िकम् अथदा मनत््िरब्ट सववीकृि क्रदासंच्िन तनरनेतशक् २०७५ बमोतिम िुनेछ ।
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तनण्षर नं. २४
बाणगंगा नगरिाललकाका एकल महहला, महहला सहकारी, अिाङ् िथिा ज्येष् नागररकहरु लभक्ि काय्षक्रम िथिा 
योिना माग गन्ष प्रदेश िथिा संघीय पनकायहरुमा गररने धसफाररसहरु पनःशतुल्क गनने  । 
तनण्षर नं. २५
कम्षचारी प्रोत्साहन सबिन्धी काय्षपवधध र पनदनेभशका बमोजिम हुने गरर सेवा प्रवाहको आधारमा पवहान वेलतुका 
र साव्षिपनक पवदाको हदनमा समेि खहटई काम गनतु्षिनने अवस्ा समेिलाई मध्निर गददै नगरिाललका र वडा 
काया्षलयहरुमा कामकािमा संलग्न कम्षचारीहरुलाई काय्षबोझ र ई-हाजिरीलाई समेि मध्निर राखदै काय्ष 
सम्पादन गरेको हदनको आधारमा प्रोत्साहन सतुपवधा उिलधि गराउने  ।
तनण्षर नं. २६
काया्षलयको सतुरक्ाथि्ष खहटएका सतुरक्ा गाड्षहरु साव्षिपनक पवदाको हदन र चाडिव्षहरुमा समेि काया्षलयमा खहटने 
हँुदा पनिहरुले िाउने िलव से्लको थिि १ महहना बराबर रकम बर्षमा एकिटक  उिलधि गराउने  । 
तनण्षर नं. २७
आ.व.०७९।८० मा प्रधानमन्त्री रोिगार काय्षक्रम अन्तग्षि सञ्ालन हुने योिनाहरु छनौट गरी काया्षवियन गन्ष 
काय्षिाललकालाई अधधकार प्रत्ायोिन गनने । 
तनण्षर नं. २८
यस काया्षलयमा स्वीककृ ि दरबन्ीमा काय्षरि हलतुका सवारी चालकहरु काया्षलय समय बाहेक िपन पवभभन्न 
काय्षक्रमहरुमा काया्षलयको प्रपिपनधधत्व हुने गरी सवारी साधन ललई िदाधधकारी एवम ्कम्षचारीहरुलाई ललई  
िानतुिनने हुनाले काया्षलय नजिक पनवास व्यवस्ािन गन्ष माधसक रु.३०००।- उिलधि गराउने । 
तनण्षर नं. २९
नगरिाललकाको क्ते्रभभत्र नहदिन् िदाथि्ष उत्खन्न एवं सकंलन गनने काय्ष पनरेध गरेको अवस्ामा नहद/ खोलाबाट 
नहदिन् िदाथि्ष चोरी पनकासी गनने सवारी साधनबााट असतुल भएको िररवाना बाििको रकम मध्बेाट िररवाना 
असतुलीका लागग प्रत्क् सहयोग गनतु्ष हुने सतुरक्ा पनकाय,  संघ-संस्ा वा व्य्क्तलाई २५ प्रपिशि बराबरको हुने 
रकम प्रोत्साहन बािि उिलधि गराउने  ।
तनण्षर नं. ३०
बाणगङ्ा नगरिाललकालाई पविक्ी बनाई जिल्ा अदालि,  उच्च अदालि र सवदोच्च अदालिमा दिा्ष भएका 
एवं दिा्ष हुने ररट पनवेदन उिर छलफलमा भाग ललन,  ललखखि िवाफ लगायिका काय्षहरु गन्षको लागग 
नगरिाललकाको िक्बाट नगर प्रमतुख श्री चक्रिाणी अया्षललाई अधधकार प्रत्ायोिन गनने ।
तनण्षर नं. ३१
आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा साव्षिपनक खररद सबिन्धी काय्षको लागग कपिलवस्तु जिल्ाबाट स्वीककृ ि दररेट 
लाई बाणगङ्ा नगरिाललकाको नगर दररेटको रुिमा स्वीककृ ि गनने र जिल्ा दररेटमा छतु ट भएका वस्तु िथिा 
सेवाहरुको दररेट लछमेकी जिल्ा िथिा नगरिाललकाहरुको दररेटलाई आधार ललई पनधा्षरण गनने । 
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तनण्षर नं. ३२
छाडा चौिाया समस्याको कारण हाल दैपनक िसो सडक दघु्षटना भई चौिायाहरु मनने गरेका कारण त्स्ा 
मकृि चौिायाहरुको व्यवस्ािन ि.ेधस.पब. माफ्ष ि गनतु्षिनने भएको र व्यवस्ािनमा चालक बाहके अकदो व्य्क्त 
ित्ाल खटाउन सहकने अवस्ा नभएकोले काया्षलयको ि.ेधस.पब. प्रयोग गरी व्यवस्ािनमा खहटने चालकलाई 
सनाखिको आधारमा प्रते्क चौिायाको रु. ३००।- का दरले व्यवस्ािनन खच्ष उिलधि गराउने । 
तनण्षर नं. ३३
आ.व. २०७९।८० को लागग बाणगङ्ा नगरिाललका भभत्र रहका बाणगङ्ा, कोइली र धघरी खोलाबाट नदीिन् 
िदाथि्ष संकलन गरी पबक्री पविरण गन्षको लागग आवश्यक िनने प्रारस्म्क वािावरणीय िरीक्णको प्रपिवेदन 
ियार भई नसकेको हँुदा आय ठेक्ा बन्ोबस्का लागग िररमाण यहकन हुन नसकेकोले न्तुनिम ्अङ्क पनधा्षरण 
गन्ष नसहकएको हँुदा प्रारस्म्क वािावरणीय िरीक्णको प्रपिवेदनमा उले्ख भएको िररमाण र प्रदेश आर्थिक 
ऐनले पनधा्षरण गरेको दररेटको अधधनमा रही न्नूिम अङ्क पनधा्षरणको लागग नगर काय्षिाललकालाई अधधकार 
प्रत्ायोिन गनने ।
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अर्थ िम्बन्ी प्रस्तकावलकाई ककायका्थनवयन गन्थ ्बनेको 
आसर्थक ऐन-२०७९

बाणगङ्ा नगरिाललकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अथि्ष सबिम्न्ध प्रस्ावहरुलाई काया्षवियन गन्षका पनगमत्त 
रािस्व संकलन गनने, करका दरहरुलाई घटाउने बढाउने िथिा समयानतुकतु ल िररमाि्षन गनने, छतु ट िथिा सहुललयि 
हदने,करका आधारहरु पवस्ार गनने, िथिा रािस्व प्रशासनलाई िारदशमी, िवाफदेही, जिम्वेारी एवं न्ायितुण्ष 
बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्ा गन्ष वाञ्छपनय भएकोले नेिालको संपवधानको धारा २२८ को उिधारा (२) 
बमोजिम बाणगङ्ा नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ । 
१. संक्क्षप्त नाम र प्रारम्भः 
 (१) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०७९” रहेको छ ।
 (२)  यो ऐन नगरसभाले िाररि गरी २०७९ साल श्रावण १ गिदेेखख बाणगङ्ा नगरिाललका क्ते्रमा 

लागतु हुनेछ ।
२. बाणगङ्ा नगरपालिकाबाट असुि हुने कर, दस्रु एंव सेवा शुल्क
२.१ सम्पतत करभः 
 बाणगङ्ा नगरिाललका क्ते्रभभत्रका घर र घरले चचनेको िग्ाको दोब्बर िग्ासम्  अनतुसूचच (१) 

बमोजिम सम्पत्ती कर लगाइने र असूल उिर गररनेछ । सालबसाली पनयगमि रूिमा कर बतुझाउदै 
आएको करदािाले सम्पचत्त कर २०७९ िौर मसान्त भभत्र  बतुझाएमा १० प्रपिशिले छतु ट हदईनेछ । 

२.२ भयूगमकर (मािपोत): 
 बाणगङ्ा नगरिाललका क्ते्रभभत्र रहकेा सम्पचत्त कर लगाउने भपन िोहकएको घर िग्ा बाहकेको अन् 

िग्ामा भूगमकर लगाइनेछ । सालबसाली पनयगमि रूिमा कर बतुझाउदै आएको करदािाले भूगमकर 
२०७९ िौर मसान्त भभत्र बतुझाएमा १० प्रपिशिले हुने रकम छतु ट हदईनेछ । सम्पचत्त कर र भूगमकर 
असतुल गदा्ष एकै िटक एउटै रधसदबाट असतुल उिर गररनेछ ।

२.३ घर वहाि करभः 
(क) बाणगङ्ा नगरिाललका क्ते्रभभत्र कतु नै व्य्क्त वा संस्ाले भवन, घर, िसल, ग्यारेि, गोदाम, 

टहरा, छप्पर, िग्ा वा िोखरी िूरै वा आभंशक िवरले वहालमा हदएकोमा कतु ल रकमको १० 
प्रपिशिको दरले बहाल कर लगाइने र असतुल उिर गररनेछ ।

(ख) नगरिाललकाको स्वागमत्वमा रहेका ग्रेडर, रोलर, िानी ट्ाङ्की, व्याकहो लोडर (ि.ेधस.पव.) 
प्रयोग गरे बािि अनतुसूचच (२) बमोजिमको बहाल कर लगाइने र असतुल उिर गररनेछ ।

२.४ व्यवसार करभः 
 बाणगङ्ा नगरिाललका क्ते्रभभत्र संचाललि व्यािार, व्यवसाय वा सेवामा िूँिीगि लगानी र आर्थिक 

कारोवारका आधारमा अनतुसूचच (३) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उिर गररनेछ । कतु नै िपन 
एकल महहला, असहाय र अिागं व्य्क्तले आफनो नाममा रहकेो ितुनसतुकै व्यवसाय दिा्ष गन्ष आएमा 
व्यवसाय कर बािि लागे्न रकममा ५०(िचास) प्रपिशि रकम छतुट हदईने छ । साथि ैव्यवसाय कर बतुझाउने 
करदािाले असोि मसान्त भभत्र व्यवसाय कर बतुझाएमा १० प्रपिशिले हुने रकम छतुट हदईनेछ ।
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२.५ जडिबुटवी, कवािवी र जवीवजनु् करभः 
 बाणगङ्ा नगरिाललका क्ते्रभभत्र कतु नै व्य्क्त वा संस्ाले ऊन, खोटो, िहडबतुटी, वनकस, कवाडी माल र 

प्रचललि कानूनले पनरेध गररएको िीविन्ततु वाहकेका अन् मकृि वा माररएका िीविन्ततुको हाड, धसङ, 
प्ाखँ, छाला िस्ा बस्तुको व्यवसाययक कारोवार गरेवािि अनतुसूचच (४) मा उले्ख भए बमोजिमको 
कर लगाइने र असूल उिर गररनेछ ।

२.६ सवारवी सािन करभः 
 बाणगङ्ा नगरिाललका क्ते्रभभत्र  संचालनमा रहकेा सवारी साधनहरूमा अनतुसूचच (५) बमोजिम सवारी 

साधन कर लगाइने र असतुल उिर गररनेछ ।
२.७ तवज्ापन करभः 
 बाणगङ्ा नगरिाललका क्ते्रभभत्र  साव्षिपनक एंव पनिी क्ते्रमा हुने पवज्ािनमा अनतुसूचच (६) बमोजिम 

पवज्ािन कर लगाइने र असूल उिर गररनेछ ।
२.८ मनोरनजन करभः 
 बाणगङ्ा नगरिाललका क्ते्रभभत्र हुने मनोरनिन व्यवसाय सेवामा अनतुसूचच (७) एंव प्रदेश सरकारबाट 

िोहकए बमोजिम मनोरनिन कर लगाइने र असतुल उिर गररनेछ । 
२.९ बहाि तबटौरवी शुल्कभः 
 (१) बाणगङ्ा नगरिाललका क्ते्रभभत्र आफतु ले पनमा्षण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनतुसूचच (८) 

मा उले्ख भए अनतुसार िसल वा सरकारी िग्ामा बनेका संरचनाको उियोग बािि सोही अनतुसूचचमा 
उले्ख भए बमोजिम बहाल पबटौरी शतुल्क लगाइने र असतुल उिर गररनेछ ।

 (२) नगरिाललकाले िोकेको साव्षिपनक स्ल, हाटबिार, मेला, िात्रा आहदमा राखेका 
िसलहरूमा  स्ानीय स्रमा असतुल हुदै आएको दररेटमा नबढ्ने गरर नगरकाय्षिाललकाले िोकेको 
दरमा शतुल्क लगाउने र असतुल उिर गररनेछ । सो को व्यवस्ािन वडा काया्षलय माफ्ष ि गमलाईने छ ।

२.१० सेवा शुल्क, दस्रुभः 
 बाणगङ्ा नगरिाललकाबाट उिलधि गराइएको पवभभन्न सेवाहरुमा सेवाग्राहीबाट अनतुसूचच(९) मा 

उले्खखि शतुल्क िथिा दस्तुर लगाइने र असतुल उिर गररनेछ ।
२.११ तबठक्र तथा नगर तनकासवी शुल्कभः 

 (१) नगरिाललकाले आफनो स्वागमत्वमा रहेको सम्पचत्त वा आफनो रेखदेखमा रहकेो 
साव्षिपनक स्ान, नदी वा खोलाबाट काठ, दाउरा, िराितुरी आहद प्राककृ पिक एवं खापनिन् 
वस्तुहरुको पबहक्र गन्ष सके्छ । नगरिाललकाको क्ते्रभभत्र िनने पनजि िग्ाहरुबाट उत्खन्न एंव 
संकलन हुने ढतुङ्ा, गगट्ी, बालतुवा, माटोको सोहह स्ानमा पनजि प्रयोिनमा प्रयोग हुने बाहके 
अन् स्ान वा व्यवसाययक प्रयोिनमा लैिानतु िरेमा नगरिाललकाले शतुल्क असतुल गननेछ र सो 
को रोयल्टी/ शतुल्क ललने दर प्रदेश सरकारबाट िोहकए बमोजिम हुनेछ । 

 (२)  नगरिाललकाले आफनो क्ते्रभभत्र उत्ादन भै आफनो धसमा क्ते्र भन्ा बाहहर 
पनकारी हुने बनकस, ब्रान,    पिना, भेलल, सालको पबया आहद िस्ा वस्तुहरुको बाह् 
पनकासीमा पनकासी शतुल्क लगाउन सके्छ । नगरिाललकाले लगाउने नगर पनकासी शतुल्कको 
दर अनतुसूची-१० मा उल्ेख भए बमोजिम हुनेछ ।
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(३) नगरिाललकाले नगर क्ते्र भभत्र उत्ादन भै आफनो धसमा क्ते्र भन्ा बाहहर पनकासी हुने िशतु 
िथिा िंक्ीिन् र वनिन् वस्तुको बाह् पनकासीमा अनतुसूची १० मा उले्ख भए बमोजिमको 
दररेटको पनकासी शतुल्क लगाउन सके्छ ।

२.१२ दण्ड, जररवाना:
(१)  नगरिाललकाले ललने पवभभन्न कर, दस्तुर र शतुल्कमा पवलबि गनने करदािाबाट अनतुसूचच (११) 

बमोजिम िररवाना लगाउने र असतुल उिर गररनेछ । 
(२)  नगरिाललकाको क्ते्रभभत्र रहकेा नदी एंव खोलानालाहरूबाट नदीिन् िदाथि्ष उत्खन्न एंव 

संकलन गन्षका लागग पनरेध गरेको अवस्ामा चोरी पनकासी गनने सवारी साधनहरुबाट 
अनतुसूचच (१२) बमोजिम दडि िररवाना लगाउने र असतुल उिर गररनेछ ।

२.१३ भौततक पयूवा्षिार उपरोग तथा वातावरण व्यवस्ापन शुल्क:
 बाणगङ्ा नगरिाललकाले आफनो क्ते्रभभत्र रहकेा भौपिक िूवा्षधारहरू उियोग गनने िथिा वािावरणमा 

प्रपिकूल प्रभाव िानने एक िह प्रशोधन भएको नदीिन् िदाथि्ष उत्ादन गनने क्रसर उद्ोग, रोडा उद्ोग, 
प्रशोधन केन्द्र एंव सप्ायस्षहरुबाट उत्ाहदि एक िह प्रशोधन भएको नदीिन् िदाथि्ष(गगट्ी, बालतुवा) 
नगर देखख बाहहर पनकासी गदा्ष अनूसूची (१३) मा उले्ख भए बमोजिमको दररेटमा भौपिक िूवा्षधार 
उियोग िथिा वािावरण व्यवस्ािन शतुल्क लगाईने र असतुल उिर गररनेछ ।

२.१४ घरनक्ा सेवा शुल्क
 बाणगङ्ा नगरिाललकाले आफनो क्ते्रभभत्रका भवन िथिा अन् संरचनाहरुको पनमा्षण िूव्ष देखख 

पनमा्षण िश्ाि सम्का सब ैसेवा, िोहकएको समयभभत्र पनमा्षण भएका भवन िथिा अन् सरंचनाहरुको 
अभभलेखखकरण दडि िररवाना लगाएिका शतुल्कहरु अनतुसूची (१४) मा उले्ख भए बमोजिमको 
दररेटमा रािस्व िथिा शतुल्कहरु लगाईने र सोही अनतुसार असतुल उिर गररने छ । 

३. छुट:
 यस ऐन बमोजिम कर पिनने दाययत्व भएका व्य्क्त वा संस्ाहरुलाई कतु नै िपन हकधसमको कर छतु ट हदईने 

छैन । िर सब ैकरदािाले समान रूिमा सतुपवधा िाउने गरी िोहकएको समयावधधभभत्र कर बतुझाउने 
पनयगमि करदािालाई िहहले नै पनधा्षरण गररएको दरमा छतु ट हदन यस दफाले बाधा गनने छैन ।  

४. तनरम वा कार्षतवधि बनाउन सके्:  
 बाणगङ्ा नगरिाललकाले यस ऐनमा भएका व्यवस्ाहरुलाई काया्षवियनका लागग आवश्यक पनयम, 

मािदडि वा काय्षपवधध बनाउन सके्छ । 
५. ऐनमा संशोिन: 
 बाणगङ्ा नगरिाललकाको नगरसभाले यस ऐनलाई आवश्यकिा अनतुसार संशोधन गन्ष सके्छ । 
६. बिाउ र खारेजवी: 

(१) यो ऐन िारी गनतु्ष अधघ कर, दस्तुर र शतुल्क व्यवस्ािन सबिन्धी भए गरेका पनण्षयहरु यसै ऐन 
बमोजिम भए गरेको मापननेछ ।

(२)  सापवकमा बाणगङ्ा नगरिाललकाले कर, दस्तुर, शतुल्क आहद व्यवस्ािनका लागग गददै 
आएका व्यवस्ाहरु यस ऐनसँग बाजझएको हदसम् स्वि: खारेि हुनेछन ।
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अनसुयूिवी-१
सम्पधति करको दर

क्र.स करयोग्य सम्पचत्तको मूल् आ.ब ०७९/८० को दर कैहफयि

१ िाचँ लाख रुिैयासँम्को मूल्ाकंनमा  
िग्ामात्र भएकोमा एक मतुष् रु ६०।– र 
घरबास समेि भएकोमा एकमतुष् रु. ३२०।– 
(िीनसय बीस) 

२ िाचँ लाख देखख िचास लाख रुिैयासँम् प्रपि लाख रु. (१५) िन्ध्र

३ एकाउन्न लाख देखख एक करोड रुिैयासँम् प्रपि लाख रु (२५) िच्चीस

४ एक करोड एक लाख देखख दईु करोड रुिैयासँम् प्रपि लाख रु. (३०) िीस

५ दईु करोड एक लाख रुिैयादेँखख पिन करोड 
रुिैयासँम् प्रपि लाख रु.(३५) िैिीस

६ पिन करोड एक लाख रुिैयादेँखख िाचँ करोड 
रुिैयासँम् प्रपि लाख रु. (५०) िचास

७ िाचँ करोड भन्ा माधथि प्रपि लाख रु. (५५) िचिन्न

नोट : मतुल्ाकंन रकमलाई रु. लाखमा (Round Figure) मा िररणि गरी करको दर पनधा्षरण हुनेछ । न्नूिम करको 
दर मालिोि एंव भूगमकर असतुलीको हकमा रु. ६०।– र सम्पचत्त करको हकमा घरबास,  घरबासले चचनेको िग्ा र सो को 
दोब्बर िग्ा सम् रु. ३२०।– पनधा्षरण हुनेछ । माधथि उले्खखि दरको आधारमा लाग्ने करको उदाहरण

क्र.स मतुल्ाकंन लाखमा आ.ब ०७९/८० को दर कैहफयि
१ ५० १५

२ १०० २५

३ २०० ३०

४ ३०० ३५

५ ५०० ५०

६ ५०० भन्ा माथिी ५५

 सम्पपि करको मतुल्ाकंनका लागग िग्ा र संरचनाको मतुल्ाकंन पवधध िग्ा िथिा संरचनाको बर्गकरण र सो 
अनतुसारको दर बाणगंगा नगरिाललकाको सम्पपि कर व्यवस्ािन काय्षपबधध २०७५ बमोजिम हुनेछ । माधथि उले्खखि 
दरको आधारमा गमपि २०७९ साल िौर मसान्त सम् सम्पचत्त कर बतुझाउने करदािालाई िम्ा कर रकमको १० प्रपिशि 
छतु ट हुनेछ ।
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अनसुयूलि-२
नगरपालिकाको स्ागमत्वमा रहेका तपजशि अनुसारका सािनहरुको बहाि (भािा) करको दर : 

क्र ि िका्नहरुको नकाम आ.्ब ०७९/८० को दर कैसिय्त

१ व्याकहो लोडर(िे.धस.पव.) भाडा प्रपि घण्ा १०००
२ रोलर भाडा प्रपि हदन ६०००
३ िानी टंकी  प्रपि हदन १५००
४ ग्रेडर प्रपि घण्ा ३०००

नोट: माधथि उले्खखि भाडाका साधनहरु प्रयोग गनने िक्ले ईन्धन बािि लाग्ने खच्ष रकम र चालकको दैपनक भत्ता वािि रु. 
१०००।०० (एक हिार) का दरले व्यवस्ा गनतु्ष िननेछ । हदनको हहसावले भाडामा लैिादा प्रपि हदन भन्नाले ८ (आठ) घण्ालाई 
िनाउने छ । सो भन्ा बहढ प्रयोग गरेको िाईएमा दामासाहहको हहसावले थिि रकम बझूाउनू िननेछ । व्याकहो लोडर (िे.धस.पव.) र 
ग्रेडर संचालन गदा्ष प्रपि घण्ाको हहसावले िपन उिलवध गराउन सहकनेछ । अत्ावश्यक िरेको अवस्ामा बाहके हदनमा लगािार 
८ घण्ा भन्ा बढी हभेी मेभशनहरु संचालन गररने छैन ।  अन् व्यवस्ा यस नगरिाललकाको हभेभ मेभशनरी संचालन पनदनेभशका 
२०७६ बमोजिम हुनेछ ।

अनसुयूिवी-३
व्यवसार करको दर

क्र.ि सववरण आ.्ब ०७९/८० को दर कैसि.

१ व्यवासाययक वस्तु :
१.१ चतुरोट,  महदरा एंव सूर्ििन् िसल (थिोक एंव खतुद्ा पबके्रिा)

रु ५० लाख भन्ा माधथि १००००
रु २० लाखदेखख ५० लाख सम् ६०००
रु ५ लाखदेखख २० लाख सम् ४०००
रु ५ लाख सम् २०००

१.२ सतुन चादँी िथिा गहना बनाउने िसल (ज्वलेरी)
रु ३० लाख भन्ा माधथि १५०००
रु २० लाख देखख ३० लाख सम् १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु १० लाख सम् ३०००

१.३
भभहडयो,  क्सेट,  ररकड्षर िथिा प्येर,  टेललभभिन,  हफ्ि,  वाभशङमेभशन,  
कमप्टूर,  ल्ािटि,  मोवाइल,  पवद्तुि समान,  क्ामेरा,  रेहडयो आहदको थिोक 
िथिा खतुद्ा पबहक्र गनने

 रु ५० लाख भन्ा माधथि १००००
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क्र.ि सववरण आ.्ब ०७९/८० को दर कैसि.

रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ५०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ३०००
रु १० लाख सम् १०००

१.४ पनमा्षण सामाग्री (हाड्षवेयर िसल)
रु ५० लाख भन्ा माधथि १५०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ३०००
रु ५ लाख सम् १०००

१.५ कािनेट िदा्ष अन् फर्नर्शङ िसल
रु २० लाख भन्ा माधथि ५०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ३०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २०००
रु ५ लाख सम् १०००

१.६ िेटरिोललयम िदाथि्ष
रु ५० लाख भन्ा माधथि १५०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु २० लाख सम् ५०००

१.७ दैपनक उिभोग्य खाद्ान्न,  िरकारी,  फलफूल,  दूध डेरी,  ग्यास समेि
रू. ५ लाख सम् १०००
रू. ५ लाख देखख १० लाख सम् १५००
रू. १० लाख देखख २० लाख सम् २०००
रू. २० लाख भन्ा माथिी ३०००

१.८ चचया,  कफी,  खाना,  नास्ा,  गमठाइ्ष,  आइ्षसहक्रम िसल आहद
रू. ५ लाख सम् १०००
रू. ५ लाख देखख १० लाख सम् १५००
रू. १० लाख देखख २० लाख सम् माथिी २०००
रू. २० लाख भन्ा माथिी ३०००

१.९ किडा िसल,  रेहडमेड किडा(फेन्सी) िसल,  ितुत्ता चप्पल िसल
रु २० लाख भन्ा माधथि १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ३०००
रु ५ लाख सम् १०००
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क्र.ि सववरण आ.्ब ०७९/८० को दर कैसि.

१.१० सवारी साधन पबके्रिा
हभेी टरिक हटिर बस समेि २००००
गमपन बस,  गमपन टरिक १५०००
ट्ाक्टर १००००
हलतुका सवारी साधन ७०००
दइु्ष िाङँग्रे सवारी साधन इहनिन िहडि ५०००

१.११ व्यवसायीले कतु नै िपन सामानको हडलर राखी पबक्री पविरण र कतु नै समानको थिोक 
िसल राखेमा
रु ५ करोड भन्ा माधथि २००००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् १५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ७०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु १० लाख सम् ३०००

१.१२ फर्नचर शोरुम
रु ५ करोड भन्ा माधथि २५०००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् १५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ७०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २०००
रु ५ लाख सम् १०००

१.१३ से्टशनरी,  टाइबले्ट,  स्तु लडरिेस,  गगफ्ट िथिा खेलौना िसल
रु ५० लाख भन्ा माधथि १००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ८०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ३०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००

१.१४ कमप्टूर ल्ािटि,  मोवाइ्षल,  रेहडयो,  आहद पवद्तुपिय समाग्री मम्षि केन्द्र
रु २० लाख भन्ा माधथि २५००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् २०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् १५००
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क्र.ि सववरण आ.्ब ०७९/८० को दर कैसि.

रु  ५ लाख सम् १०००

१.१५ फोटो स्टतुहडयो,  कलर ल्ाब,  फोटो कपि,  टेण् हाउस,  सटररङ का समान,  टायल,  
ब्लक,  ररंग,  सेनेटरी िस्ा सेवामूलक कारोवार

 

रु ५० लाख देखख १ करोड सम् २००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १५०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् १००००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ५०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् ३०००
रु ३ लाख सम् १०००

१.१६ मासतु िसल
रु ३ लाख भन्ा माधथि ५०००
रु १ लाख देखख ३ लाख  सम् ३०००
रु १ लाख सम् १०००

१.१७ हयेर कहटंङ,  व्यतुटी िाल्षर,  श्रकृगार िसल,  मसाि िाल्षर,  डरिाइ्ष क्क्नस्ष,  टेलररंङ,  
जिम हाउस,  ितुल स् तुकर िस्ा ब्यवसायहरु
रु १० लाख भन्ा माधथि २००००
रु ७ लाख देखख १० लाख सम् १५०००
रु ५ लाख देखख ७ लाख सम् १००००
रु २ लाख देखख ५ लाख सम् ५०००
रु १ लाख देखख २ लाख  सम् ३०००
रु १ लाख सम् १०००

१.१८ पवपवध व्यवसाययक कारोवार(माधथि उले्ख भए भन्ा बाहकेका अन् व्यवसायहरु)
रु ५ करोड भन्ा माधथि ३००००
रु ३ करोड देखख ५ करोड सम् २५०००
रु १ करोड देखख ३ करोड सम् २००००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १५०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ३०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००

रु ३ लाख सम् १०००

२ पवशेरज् िरामश्ष िथिा अन् व्यवसाययक सेवा

२.१ स्वास्थ्य सेवा
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क्र.ि सववरण आ.्ब ०७९/८० को दर कैसि.

पनजि अस्पिाल (१५ बडे माधथि) २००००
नधसङं् होम (१५ बडे सम्) १५०००
क्क्नक (ल्ाब सहहि) ७०००
स्वास्थ्य क्क्पनक ५०००
सामतुदाययक अस्पिाल ५०००
दन्त क्क्पनक ५०००
हफजियोथिरेाफी क्क्पनक ५०००
औरधध िसल ३०००
प्रयोगशाला (ल्ाब) संचालन ३०००
आखँा उिचार केन्द्र ३०००
िोललक्क्पनक ७०००
डाइग्नोपट्क सेन्टर ५०००
आयतुवनेहदक अस्पिाल/  प्राककृ पिक चचहकत्सा अस्पिाल ३०००
आयतुवनेद औरधी िसल १५००
होमीयोप्ाथिी/ यनूानी वैकल्ल्पक उिचार िद्िी(औरधी िसल) १५००
चश्ा (अपटिकल ) िसल ३०००

२.२ कानतुन व्यवसायी
ल फम्ष ३०००
लेखािढी सेन्टर १०००

२.३ इ्षहनिपनयर सेवा िथिा कन्सलटेन्सी
इ्षहनिपनयर ७०००
ओभरधसयर ५०००

२.४ लेखािरीक्ण
धस.ए. १००००
लेखा िररक्क क वग्ष २०००
लेखा िररक्क ख वग्ष १५००
लेखा िररक्क ग वग्ष १०००
लेखा िररक्क घ वग्ष ५००

२.५ फ्सेि बोड्ष लगायि अन् वोड्ष पनमाण्ष सबिन्धी व्यवसायी
रु २० लाख भन्ा माधथि १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ७०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ५०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
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क्र.ि सववरण आ.्ब ०७९/८० को दर कैसि.

रु ३ लाख सम् १०००
३. पवपवध व्यवसायी

पनमा्षण व्यवसायी क वग्ष १५०००
पनमा्षण व्यवसायी ख वग्ष १००००
पनमा्षण व्यवसायी ग वग्ष ५०००
पनमा्षण व्यवसायी घ वग्ष १०००
पबमा अभभकिा्ष /अधधकिा्ष १०००
सभनेयर १०००
अनतुवादक १०००
शेयर दलाल ५०००
िेन्टर ५००
पवद्तुिीय वायररङ,  प्म्वररङ् ५००

४ उत्ादनमूलक उद्ोग

४.१
कोरा माल वा अध्ष प्रशोधधि माल वा खेर गइ्ष रहकेो माल सामान प्रयोग वा प्रशोधन गरी माल सामान उत्ादन गनने 
गलैंचा,  गामनेट र ियारी िोशाक,  ग्रील,   आल् तुपनयम,  मेटल वक्ष स,  व्लक ररङ,  फाइ्षवर हफक्चर आहद उद्ोग 
व्यवसायमा

रु १० करोड भन्ा माधथि २००००
रु ५ करोड देखख १० करोड सम् १७०००
रु ३ करोड देखख ५ करोड सम् १५०००
रु १ करोड देखख ३ करोड सम् १२०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ७०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ३५००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २०००
रू. ५ लाख सम् १०००

४.२ खाद् उद्ोगहरु
रु ३ करोड भन्ा माधथि १५०००
रु १ करोड देखख ३ करोड सम् १००००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् ८०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ५०००
रु २० लाख सम् ३०००

४.३ स्ानीय स्रमा उत्ाहदि बस्तुको खररद,  संकलन,  संचय केन्द्रको स्ािना ५०००
५ प्राककृ पिक स्ोि र साधन उियोग गनने उद्ोग
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क्र.ि सववरण आ.्ब ०७९/८० को दर कैसि.

५.१ क्रसर,  खपनि,  अन् उिा्षमूलक उद्ोग
रु ५ करोड भन्ा माधथि ३५०००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् ३००००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् २००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १५०००
रु २० लाख सम् १००००

५.२ इ्षट्ा भट्ा उद्ोग ३५०००
६ ककृ परसंग सबिम्न्धि व्यवासाय (फूल पवरुवा पबक्री,  नस्षरी संचालन,  िरकारी खेपि आहद)

रु ५ करोड भन्ा माधथि १००००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् ७०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् ५०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ३०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् २०००
रु १० लाख सम् १०००

७
बन िैदावारमा आधाररि उद्ोग व्यवासाय,  काठ चचरान,  स:गमल,  प्ाइउड उद्ोग,  बिे,  बासँ काठका सामान पनमा्षण 
वा फर्नचर उत्ादन,  काठमा कलात्मक बतुट्ा कतु दे्,  हस्काल आहद

रु ५ करोड भन्ा माधथि १५०००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् १००००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् ८०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ६०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २०००
रु ५ लाख सम् १०००

८ गमलहरु ( िले,  चचउरा,  मसला) कतु टानी पिसानी गमल आहद
रु ५० लाख भन्ा माधथि ५०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ४०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ३०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २०००
रु ५ लाख सम् १०००

९ ककृ पर िथिा िशतुिालन फाम्ष (गाइ्षभैसी,  बाख्ा,  भेडा,  कतु खतुरा,  वंगतुर,  िशतुिक्ी,  माछा)
रु ५ करोड भन्ा माधथि ६०००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् ५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् ४०००
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क्र.ि सववरण आ.्ब ०७९/८० को दर कैसि.

रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ३०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् २०००
रू. १० लाख सम् १०००

१० दाना िथिा िशतु आहार उत्ादन
रु १ करोड भन्ा माधथि १५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ५०००
रु २० लाख सम् ३०००

११ िय्षटन उद्ोग : होटल,  रेट्तुरा,ँ  वेलतुन उडान,  फन िाक्ष  आहद
रु १० करोड भन्ा माधथि २५०००
रु ५ करोड देखख १० करोड सम् २००००
रु २ करोड देखख  ५ करोड सम् १७५००
रु १ करोड देखख २ करोड सम् १५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १२५००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ७०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ५०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००

१२ टरिाभल एिेन्सी (प्ने हटकट,  रेलयात्रा बतुहकंङ,  होटल बतुहकंङ आहद )
रु ५० लाख देखख माधथि १००००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ७५००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २०००
रु ५ लाख सम् १०००

१३ सेवा उद्ोग: (छािाखाना,  चलचचत्र व्यवसाय,  फोटोग्राहफ,  प्रयोगशाला,  भशि भडिार लगायिका अन् उद्ोग 
व्यवसायमा) 
रु १० करोड भन्ा माधथि २००००
रु ५ करोड देखख १० करोड सम् १७५००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् १५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १२५००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ७५००
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क्र.ि सववरण आ.्ब ०७९/८० को दर कैसि.

रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख सम् ३०००

१४ व्यािाररक एंव आवास कमप्सेि आहद पनमा्षण गरर संचालन गनने व्यवसाय
रु ५० करोड देखख माधथि २००००
रु २० करोड देखख ५० करोड सम् १७५००
रु १० करोड देखख २० करोड सम् १५०००
रु ५ करोड देखख १० करोड सम् १२५००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् १००००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् ७५००
रु ५० लाख सम् ५०००

१५ प्राककृ पिक स्ोि माटो उत्खनन गरर पबक्री गदा्ष
नगरिाललका भभत्र माटो उत्खनन गदा्ष सबिम्न्धि वडाको िूव्ष स्स्वककृ पि ललनतुिनने छ ।  स्स्वककृ ि पबना माटो उत्खनन 
गररएको िाइएमा उत्खननमा प्रयोग भएको स्ाभेटर वा डोिरलाइ्ष प्रपि साधन रु ५० हिार िथिा ओसारिसारका लागग 
प्रयोग भएका ढतुवानी साधनलाइ्ष रु २० हिार प्रपि सवारी साधन िरीवाना लाग्ने छ ।

१६ िापन प्रशोधन / पवक्री पविरण ३०००
१७ सञ्ार सेवा

पनजि क्ते्रको हुलाक सेवा (चचठ्ी ित्र,  िोट्ल) १०००
पनजि क्ते्रको टेललफोन,  फ्ासि सेवा,  फोटोकपि,  आइ्ष .एम हड इन्टरनेट आहद 
समेि 

३०००

कतु ररयर सेवा (सामान समेिको ढतुवापन) ३०००
छिाइ्ष िथिा प्रकाशन ५०००

१८ पवचत्तय सस्ा :
क वग्ष वाभणज्य वैंक मतुख् काया्षलय ३००००
क वग्ष वाभणज्य वैंक शाखा काया्षलय २००००
पवकास वैंक मतुख् काया्षलय १७०००
पवकास वैंक शाखा काया्षलय १५०००
पवचत्तय कम्पपन (लघतु पवत्त समेि)
मतुख् काया्षलय १५०००
शाखा काया्षलय १००००
पबमा कम्पनी
मतुख् काया्षलय १५०००
शाखा काया्षलय १००००
मपन टरिान्सफर,  रेगमटान्स,  पवदेशी मतुद्ा,  सटही काउण्र
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क्र.ि सववरण आ.्ब ०७९/८० को दर कैसि.

मतुख् काया्षलय ५०००
शाखा काया्षलय ३०००

१९ सहकारी सस्ाहरु
रु २५ करोड भन्ा माधथि १५०००
रु १० करोड देखख २५ करोड सम् १००००
रु ५ करोड देखख १० करोड सम् ५०००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् २०००
रु ३० लाख देखख १ करोड सम् १५००
रु ३० लाख सम् १०००

२०
नेिाल सरकारका अन् पनकायमा पवधधवि दिा्ष भइ्ष सकेका  र यस नगरिाललकामा सूचचककृ ि मात्र हुने प्रककृ पिका 
व्यवसायहरु

रु ५ करोड भन्ा माधथि १००००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् ७०००
रु २० लाख देखख १ करोड सम् ४०००
रु २० लाख सम् िँूजि कारोवार १०००

२१ भारा प्रभशक्ण संस्ा,  टयसून  सेन्टर िथिा ियारी कक्ा संचालन
रु १० लाख भन्ा माधथि १००००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ३०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००

२२ कमप्टूर इन्सन्सच्तुट,  डरिाइभभङ इन्सन्सच्तुट आहद
रु १० लाख भन्ा माधथि १५०००
रु ७ लाख देखख १० लाख सम् १००००
रु ५ लाख देखख ७ लाख सम् ७०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् ५०००
रु ३ लाख सम् २०००

२३
मम्षि सम्ार : हेभी इपविप्ेन्ट,  बस,  कार,  मोटरसाइकल,  साइकल मम्षि,  ररसोललङ,  ररकडिीसन,  सर्भधसङ,  
इलेक्ट रिोपनसि आहद

रु २० लाख भन्ा माधथि हभेी इपविप्ेन्ट १००००
रु २० लाख भन्ा माधथि ४  िागं्रे ७५००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २०००
रु ५ लाख सम् १०००



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७९।८०

53

क्र.ि सववरण आ.्ब ०७९/८० को दर कैसि.

२४ रेहडयो,  हट.भी,  घडी,  प्रशेर कतु कर,  टेललफोन पवद्तुि सामाग्री मम्षि केन्द्र
रु २० लाख भन्ा माधथि ३०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् २०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् १५००
रु ५ लाख सम् १०००

२५ वैदेभशक रोिगार सेवा र हाउजिङ कम्पनी िथिा खररद पवक्री (ररयल से्टट)
रु १ करोड भन्ा माधथि १००००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् ७५००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ५०००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ४०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् ३०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००

२६ माव्षल,  सेनेटरी,  रंग आहदको िसल
रु १ करोड भन्ा माधथि १५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १२५००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु १० लाख सम् २०००

२७ भाडा वि्षन िसल
रु २० लाख भन्ा माधथि ७५००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ५०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २५००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् १५००
रु ३ लाख सम् १०००

२८ कवाडी िसल १०००
२९ केबतुल,  नेटवक्ष ,  अन् च्ानल,  धस.धस क्ामरा आहद

१५०० भन्ा बढी ग्राहक भएमा १००००
१००० देखख १५०० ग्राहक भएमा ५०००
५०० देखख १००० ग्राहक भएमा २०००
५०० भन्ा कम ग्राहक भएमा १०००

३० अन् व्यवसाय
१. पनजि िाक्ष ,  पिकपनक स्पट आहद १००००
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क्र.ि सववरण आ.्ब ०७९/८० को दर कैसि.

२. टतुर अिरेटर ३०००
३१ िाटमी प्ालेस र ररसदोट:

रु १० करोड भन्ा माधथि ३००००
रु ५ करोड देखख १० करोड सम् १५०००
रु २ करोड देखख  ५ करोड सम् १००००
रु १ करोड देखख २ करोड सम् ७०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् ५०००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् ३५००
रु १० लाख देखख २० लाख सम् ३०००
रु ५ लाख देखख १० लाख सम् २५००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००

३२ क्ाटररङ सेवा:
रु ५ लाख भन्ा माधथि ५०००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् २०००
रु ३ लाख सम् १०००

३३ चलचचत्र छायाङँ्कन सेवा शतुल्क:
नगरिाललका भभत्र चलचचत्र छायाङँ्कन शतुल्क प्रपिहदन
नेिालीको २०००
साक्ष  मतुलतुकको ५०००
अन् मतुलतुकको १००००

३४ भशक्ा सतुधार कोर (व्यवसाययक पनजि स्र)
बालगकृह,  बकृद्ाश्रम संचालन ५००
िूव्ष प्राथिगमक पवद्ालय १०००
आधारभतुि पवद्ालय स्र २०००
माध्गमक पवद्ालय स्र ५०००

३५ िाललम िथिा अनतुसन्धान केन्द्र संचालन
रु ५ करोड भन्ा माधथि २००००
रु १ करोड देखख ५ करोड सम् १५०००
रु ५० लाख देखख १ करोड सम् १२५००
रु २० लाख देखख ५० लाख सम् १००००
रु ५ लाख देखख २० लाख सम् ७५००
रु ३ लाख देखख ५ लाख सम् ५०००
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क्र.ि सववरण आ.्ब ०७९/८० को दर कैसि.

रु ३ लाख सम् २०००
३६ समाचार / सने्शमतुलक व्यवसायहरु

टेललभभिन १५००
एफ.एम रेहडयो प्रसारण ५०००
सामतुदाययक रेहडयो प्रसारण ३०००
ित्र िगत्रका १०००

३७ ढतुवापन सेवा ३०००
३८ अन् पनमा्षण सेवा ( िे.धस.पव,  ग्रेडर,  रोलर,  एसिाभेटर आहद १००००

टेललभभिन १५००
एफ.एम रेहडयो प्रसारण ५०००
सामतुदाययक रेहडयो प्रसारण ३०००
ित्र िगत्रका १०००

३७ ढतुवापन सेवा ३०००
३८ अन् पनमा्षण सेवा ( िे.धस.पव,  ग्रेडर, रोलर, एसिाभेटर आहद १००००

३९ सामतुदाययक बनले बार्रक रुिमा हुने कतु ल नाफा रकमको १० प्रपिशिले हुने रकम 
नगरलाई बतुझाउनतु िनने ।

१०%

अनसुयूिवी-४
कबािवी करको दर

क्र.स नाम इकाई आ.ब ०७९/८० को दर कैहफ.
१ खाली धससी (पवयर) बोिल प्रपि गोटा ७५ िैसा

२ खाली सीसी (महदरा र अन्) ५०० एम.एल भन्ा माथिी प्रपि गोटा ५० िैसा

३ खाली सीसी (महदरा र अन्) ५०० एम.एल भन्ा िल प्रपि गोटा २० िैसा

४ प्ापट्क (बोिल,  भाडाकतु डा,  ितुराना ितुत्ता चप्पल,  ग्यालेन र 
िर्कन आहद

प्रपि के.िी ७५ िैसा

५ खाली बोरा 

क) ५० के.िी सम् खाद्ान्न अटने प्ापट्क बोरा प्रपि गोटा २० िैसा

ख) ५० के.िी सम् खाद्ान्न अटने ितुटको बोरा प्रपि गोटा २५ िैसा

ग) १०० के.िी सम् खाद्ान्न अटने ितुटको बोरा प्रपि गोटा ४० िैसा
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क्र.स नाम इकाई आ.ब ०७९/८० को दर कैहफ.
६ िलेको हटन

क) १० लल. भन्ा बहढ अटन्े ठतुलो प्रपि गोटा रु १।५०

ख) १० लल. भन्ा कम अटन्े सानो प्रपि गोटा ७५ िैसा

ितुन प्रशोधन गरर ितुन प्रयोग हुन सके् कवाडी समानहरु :

१ जझडितु ( प्राककृ पिक र ककृ पिम उनका टतुक्रा) प्रपि के.िी रु १

२ गामनेण्को किडाको टतुक्रा प्रपि के.िी रु १।५०

३ िलेको मोपवल प्रपि ललटर ७५ िैसा

४ ितुट र कािनेटका टतुक्रा प्रपि के.िी २० िैसा

५ टायर टयवू प्रपि के.िी रु १

६ थिोत्रो हटन प्रपि के.िी  रु ४० िैसा

७ ितुरानो डरिम प्रपि के.िी रु ४० िैसा

८ ितुराना कागि

क) अखवार (न्तुिपप्रन्ट) प्रपि के.िी रु ४० िैसा

ख) अन् कागि (काटतु्षन समेि) प्रपि के.िी रु ७५ िैसा

९ धाितुका टतुक्रा हरु र ित्रतु भई काम नलाग्ने भएको धाितु सामानहरु

क) फलाम प्रपि के.िी रु १।५०

ख) अन् धाितु (पित्तल,  िामा,  आदी) प्रपि के.िी रु २

ग) थिोत्रीएर  काम नलाग्ने मेभशनरी औिार प्रपि के.िी रु १।५०

१० िोललधथिन िाइिका टतुक्राहरु प्रपि के.िी  रु.  ७५ िैसा

११ धससा (ललड) को धतुलो र टतुक्राहरु प्रपि के.िी रु ३।५०

प्रचललि कानतुनले पनरेधधि गरे बाहकेो िलछहरु िस् ैकतु खतुरा,  हास 
िस्ा ि्षलछहरुको प्ाख

प्रपि के.िी रु १।५०

१२ हाड धसगं खतुर 

हाड प्रपि के.िी रु. १।००

धसगं खतुर प्रपि के.िी. रु. २।०० 

१३ छाला 

छाला ठूलो प्रपि के.िी. रु. ३०।००

छाला सानो प्रपि के.िी. रु. १५।००

१४ माधथि उले्खखि नभएका अन् कवाडी मालसमानहरु प्रपि के.िी. रु. १।००
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अनसुयूिवी-५
सवारवी सािन कर

क्र.स सवारी दिा्ष िथिा नपवकरण दिा्ष आ.ब ०७९/८० को नपवकरण दर कैहफयि
१ अटो ररसिा १५०० ७००
२ इ्ष ररसिा १००० ५००
३ ठेला गाडा ५० १००

अनसुयूिवी-६
तवज्ापन कर

क्र.स पववरण आ.ब ०७९/८० को  दर कैहफयि
१ साव्षिपनक स्लमा होडमीङ बोड िथिा प्रचार प्रसार प्रपि वग्षहफट ७०
२ पनिी स्ानमा होर्डङ बोड िथिा प्रचार प्रसार प्रपि वग्षहफट ५०
३ वाल िेन्न्टङ,  प्रपि वग्षहफट १५
४ माइहकङ गाडी वा ररसिाबाट प्रपि हदन २००
५ हडजिटल बोड्ष प्रपि बग्ष हफट साव्षिपनक स्लमा १००

अनसुयूिवी-७
मनोरञ्जन करको दर

क्र.स मनोरनिनको पववरण आ.ब ०७९/८० को दर कैहफयि
१ केवतुल च्ानल प्रशारण / हडसहोम पवके्रिा हडलर २०००
२ धसनेमा हल ८०००
३ चलचचत्र घर,  नाट्शाला,  सक्ष समा प्रबशे गनने दश्षकको हटकट 

आम्ानीमा
३ प्रपिशि

४ इन्टरनेट सेवा प्रदायक (इन्टरनेट सेवाको क्मिा)   को आधारमा 
वार्रक कर ललने)

   
अनसुयूिवी-८

बहाि तबटौरवी शुल्क

क्र.स घरको हकधसम घर भएको स्ान आ.ब ०७९/८० को दर कैहफयि
१ िक्ी घर प्रपि िल्ा क बग्ष ५००

हटनको छानो भएको िक्ी घर क बग्ष ३००
कच्ची घर क बग्ष २००
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क्र.स घरको हकधसम घर भएको स्ान आ.ब ०७९/८० को दर कैहफयि
२ िक्ी घर प्रपि िल्ा ख बग्ष ३००

हटनको छानो भएको िक्ी घर ख बग्ष २००
कच्ची घर ख बग्ष १००

३ िक्ी घर प्रपि िल्ा ग बग्ष २००
हटनको छानो भएको िक्ी घर र फतु सको 
कच्ची घर समेि

ग बग्ष १००

नोट: 
१.  क वग्ष भन्नाले महने्द्र रािमाग्ष र सो को २०० गमटरभभत्रको आसिासको क्ते्रलाइ्ष बतुझाउने छ । 
२.  ख वग्ष भन्नाले जिल्ा स्रीय सडक (पििरा -िकडी-चाकरचौडा,  जिििूर-िौललहवा,  बतुं ची- िहदी,  

बनगाइ-डोहोटे,   बनगाइ -पिलौराकोट) र सो को २०० गमटर भभत्रको आसिासको  क्ते्रलाइ बतुझाउने छ ।
३.  ग वग्ष भन्नाले माधथि उले्ख भए भन्ा बाहहरको  बाणगंगा नगरिाललकाको क्ते्रभभत्र िनने समू्पण्ष  िग्ाको  

क्ते्रलाइ बतुझाउने छ ।

 अनसुयूिवी-९
कारा्षिरबाट प्रवाह गररने दैतनक कार्ष संिािनबाट प्राप्त हुने शुल्क,  दसु्रको दर:

क्र.स भशर्षकहरु आ.ब ०७९/८० को दर कैहफयि
१ नक्ल उिार प्रमाभणि (प्रपिललपि प्रपििाना) १०
२ फोटो टासं २००
३ नािा प्रमाभणि धसफाररस

नेिालीमा २००
अगं्रेिीमा ५००

४ नागरीकिा धसफाररस
बंशि नागररकिा/प्रपिललिी धसफाररस १००
अगंीककृ ि नागररकिा धसफाररस २००
नागररकिामा भन्न ेभपन नाम सच्चाउने धसफाररस २००
िन्मगमपि,  नाम,  थिर संसोधन २००

५ एउटै व्य्क्त प्रमाभणि २००
६ दैपव प्रकोि,  अिाङग िररचय ित्र,  असहाय,  द्न् पिहडि,  िेष् 

नागररक,   एकल महहला धसफाररस पनशतुल्क

७ कर चतुक्ता धसफाररस
नेिालीमा ५००
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क्र.स भशर्षकहरु आ.ब ०७९/८० को दर कैहफयि
अगंेिीमा ७००

८ चाररगत्रक धसफाररस नेिालको लागग २००
९ नावालक धसफाररस २००

१० िेन्सन धसफाररस ५००
११ िेन्सन प्रयोिन ब्य्क्त प्रमाभणि,  वारेसनामा,  ठेगाना संसोधन आहद धसफाररस

स्वदेशी ५००
पवदेशी १०००

१२ राहदानी धसफाररस (भारिको लागग) ५००
१३ भारि बाहेक अन् (चाररगत्रक धसफाररस) मतुलतुकको लागग १०००
१४ सब ैप्रकारका सि्षगमन,  मतुचतुल्का दस्तुर ५००
१५ व्यचत्तगि घटना दिा्ष पवलबि शतुल्क २००
१६ िखञ्जका लागू हुन भन्ा िूव्षका िन्म मकृत्तु पववाह र वसाई सराई 

धसफाररस १००

सबिन्ध पवचे्छद धसफाररस दस्तुर १००
िन्म,  पववाह मकृतू्,  बसाइसराइ,  कर चतुक्त्ता प्रमाभणि ( बदेैभशक 
प्रयोिनका लागग मात्र) ५००

१७ िग्ा हकभोग िथिा नामसारी धसफाररस २००
१८ छतु ट भएको िग्ा दिा्ष 

न्ूनिम ५००
प्रपि कट्ा १०००

१९ नाम शंसोधन धसफाररस २००
२० पिनितुस् ेनाम कायम धसफाररस दस्तुर २००
२१ बकस ित्र,  अशं बडिा,  िग्ावालाको मकृत्तु िलछको नामसारी 

धसफाररस ५००

२२ अितुिाली धसफाररस,  अितुिाली िग्ा नामसारी धसफाररस १५००
२३  घर कायम धसफाररस दस्तुर २००
२४ घर कायम धसफाररस थिि प्रपि िल्ा १०००
२५  बक्ौिा नरहेको धसफाररस ५००
२६ गमनाहा हडहह,  गाउ ब्लक िग्ा धसफाररस ५००
२७ िग्ाको मोहह लगि कट्ा धसफाररस १०००
२८ घर बाटो धसफाररस (पबहक्र प्रयोिन) 

लोकमाग्ष र बिारक्ते्र संग िोहडएको १५००
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क्र.स भशर्षकहरु आ.ब ०७९/८० को दर कैहफयि
भभगत्र कालोित्र ेसडकसंग िोहडएको १०००
भभगत्र ग्राभेल र कच्ची सडकसंग िोहडएको ७००
बाकी खेिीयोग्य िग्ा ५००

२९ चार हकल्ा धसफाररस (ऋण प्रयोिन)
लोकमाग्ष र बिारक्ते्र संग िोहडएको ०– ५– ० सम् ७००
सो भन्ा माधथि चार हकल्ा प्रमाभणि १०००
अन् क्ते्रसंग िोहडएको ०– ५– ० सम् ५००
सो भन्ा माधथि चार हकल्ा प्रमाभणि ७००

३० घर बाटो धसफाररस (अशंवडिा प्रयोिन)
लोकमाग्ष र बिारक्ते्र संग िोहडएको ०– ५– ० सम् ५००
सो भन्ा माधथि चार हकल्ा प्रमाभणि ७००
अन् क्ते्रसंग िोहडएको ०– ५– ० सम् २००
सो भन्ा माधथि चार हकल्ा प्रमाभणि ५००

३१ चार हकल्ा / घर बाटो धसफाररस (प्हटंगका लागग )
लोकमाग्ष र बिारक्ते्र संग िोहडएको २०००
भभगत्र कालोित्र ेसडकसंग िोहडएको १५००
भभगत्र ग्राभेल र कच्ची सडकसंग िोहडएको १०००
बाटो नखूलेको खेिीयोग्य िग्ासंग िोहडएको  ७००

३२ िग्ा नािी गदा्ष प्रपि हकत्ता २००
३३ िोहकएको बाहके अन् िग्ासंग सबिम्न्धि धसफाररस ५००
३४ खानेिानी धारा गमटर िडान र नामसारी धसफाररस १००
३५ खानेिानी धारा िडान गदा्ष सडक मम्षि दस्तुर रु. ( कालोित्र ेसडकमा 

खन्नतुिनने भएमा) ३०००

३६ माधथि उले्ख नभएका अन् पवपवध प्रकारका सब ैधसफाररस
नेिालीमा २००
अगंेिीमा ५००

३७ धधिो मूल्ाकन (प्रपि लाखमा) २५
३८ िग्ा प्हटङ इिािि दस्तुर प्रपि कट्ा रु. (इिाििको लागग 

िग्ाधपनले प्ट नक्ा ियार गरर िेश गनतु्षिननेछ) २०००

३९ काठको धसफाररस 
काठको धसफाररस दस्तुर (जिल्ा बन,  आितुिमी सगमपि) ५००
काठको धसफाररस दस्तुर (आफनै िग्ामा रहेका कतु काठ कटान) ३००
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क्र.स भशर्षकहरु आ.ब ०७९/८० को दर कैहफयि
४० मतुद्ा मागमला गमलाित्र दस्तुर दवुै िक्बाट २००
४१ पवदेशमा खािा खोलन धसफाररस १०००
४२ भतुक्तानी पववरण प्रमाभणि १०००
४३ न्ाययक सगमपिमा गमलाित्रका लागग पनवेदन दिा्ष गराउंदा लाग्ने दस्तुर १००
४४ अन् साधारण धसफाररस २००
४५ घर,  गोठ ठाउं सारी धसफाररस दस्तुर 

नगरिाललका भभत्र ५००
नगरिाललका बाहहर १०००
जिल्ा बाहहर २०००

४६ व्यवसाय ठाउं सारी धसफाररस दस्तुर
नगरिाललका भभत्र १०००
नगरिाललका बाहहर २०००
जिल्ा बाहहर ३०००

४७ संघ संस्ा दिा्ष धसफाररस
िेष् नागररक,  अिागं मात्र सहभागग भएका संस्ाहरु
मठ,  मन्न्र,  गतुबिा,  चच्ष िस्ा धार्मक सस्ाहरु १००
महहलामात्र सहभागग भएका सस्ाहरु २००
अन् सस्ाहरु ५००

४८ संघ संस्ा नपवकरण धसफाररस
िेष् नागररक,  अिागं मात्र सहभागग भएका सस्ाहरु
मठ,  मन्न्र,  गतुबिा,  चच्ष िस्ा धार्मक सस्ाहरु १००
महहलामात्र सहभागग भएका सस्ाहरु २००
रु.१० करोड देखी माधथि १००००
रु.५ करोड देखख १० करोडसम् ७०००
रु.१ करोड देखख ५ करोडसम् ५०००
रु. ५० लाख देखख १ करोडसम् ३०००
रु. ३० लाखदेखख ५० लाखसम् २०००
रु. १५ लाखदेखख ३० लाखसम्  १०००
रु. १५ लाख सम् । ५००

४९ अन्तरापट्रिय गैर सरकारी संस्ा सूचीककृ ि ५०००
५० स्ानीय गैर सरकारी संस्ा सूचीककृ ि २०००
५१ ठेक्ा अनतुभव धसफाररस दस्तुर
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क्र.स भशर्षकहरु आ.ब ०७९/८० को दर कैहफयि
रु १० लाख सम् १०००
रु १० लाख देखख ३० लाख सम् २०००
रु ३० लाख भन्ा माधथि ५०००

५२ भशक्ण संस्ा िफ्ष  :
क्ाम्पस स्ािना धसफाररस २००००
सरुवा सहमपि (नगर के्त्र भभत्र) १०००
सरुवा सहमपि (नगर के्त्र बाहहर) २०००
पवरय पवशेरज् सतुचचककृ ि १०००
प्रमाणित्र प्रपिललिी िथिा प्रमाभणकरण २००
नया ँपवद्ालय िथिा कक्ा थिि अनतुमिी दरखास् दस्तुर १०००
नया ँपवद्ालय िथिा कक्ा थिि अनतुमिी दस्तुर १५००
नया ँिथिा कक्ा थिि दस्तुर सस्ागि पवद्ालय िफ्ष ५०००
कोचचङ िथिा भारा धसकाई केन्द्र ५०००

५३ भशक्क पनयत्ु क्त अभभलेखीकरण :
आधारभतुि १ देखख ५ सम् ५००
आधारभतुि ६ देखख ८ सम् ७००
माध्गमक ९ देखख १० सम् १०००
माध्गमक ११ देखख १२ सम् १५००

५४ प्रापवधधक भशक्ा िफ्ष  :
स्ािक िह सरह २०००
प्रमाण ित्र िह सरह १५००
एस.एल.सी.िह सरह १०००

५५ पवद्तुि धसफाररस (दिा्ष,  नामसारी,  ठाउंसारी) दस्तुर
पवद्तुि धसफाररस दस्तुर (ग्राहस्) ३००
पबद्तुि िडान नामसरी ठाउंसारी उद्ोगका लागग १०००
१० हर्ष िावर क्मिा सम् १०००
१० देखख २० हर्षिावर क्मिा सम् १२००
२० देखख ५० हर्षिावर क्मिा सम् १५००
५० हर्षिावर देखख माधथि २०००

५६ उद्ोग दिा्ष धसफाररस :
क) ककृ रीिन् उद्ोग दिा्ष धसफाररस
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क्र.स भशर्षकहरु आ.ब ०७९/८० को दर कैहफयि
५ लाखसम् कतु ल ितुजि भएको २००
५ लाख देखख १० लाखसम् कतु ल ितुजि भएको ५००
१० लाख देखख २० लाखसम् कतु ल ितुजि भएको १०००
२० लाख देखख ५० लाखसम् कतु ल ितुजि भएको २०००
५० लाख भन्ा माधथि ५०००
ख) साना उद्ोग धसफाररस १०००
ग) मझौला उद्ोग धसफाररस २०००
घ) ठूला उद्ोग धसफाररस ५०००

५७ िेटरिोललयम िदाथि्ष,  हडलरधसि,  उिा्ष मतुलक उद्ोग,  खपनि उद्ोग 
धसफाररस ५०००

५८ वनिन् उद्ोग धसफाररस ५०००
५९ धाितु िन् उद्ोग धसफाररस १०००
६० छाला िन् उद्ोग धसफाररस १००
६१ प्ाईउड उद्ोग धसफाररस ३०००
६२ ईट्ा भट्ा उद्ोग धसफाररस ५०००
६३ गग्रल उद्ोग धसफाररस १०००
६४ व्लक उद्ोग धसफररस १०००
६५ दैपनक उिभोग्य खाद्िदाथि्ष उत्ादन उद्ोग धसफाररस (भाडा िसल,  

फेन्सी से्टशनरी,  व्यतुटी िाल्षर,  चचया िसल,  होटल िथिा रेट्तुरेन्ट आहद) ५००

६६ केवल,  टेललभीिन,  एफ. एम. आदी दिा्ष धसफाररस २०००
६७ पनजि पवद्ालय दिा्ष धसफाररस/(संचालन अनतुमिीका लागग धसफाररस)

आधारभूि (िूव्ष प्राथिगमक समेि) िह १५००
माध्गमक िह २५००

६८ सहकारी संस्ा खोलने धसफाररस
पवत्तीय कारोवार गनने सहकारी सस्ा २०००
गैर पवत्तीय कारोवार गनने सहकारी सस्ा १०००

६९ सटही काउन्टर खोलन २०००
७० फाइनान्स बकै २०००
७१ व्यवसाय दिा्ष प्रमाण ित्र प्रपिलीिी २००
७२ घ वग्षको ईिािि ित्र दिा्ष २५०००

नपवकरण : आ.व. समाप्त भएको िीन महहना (अजश्वन मसान्त) सम् २०००
चालतु आ.व.को कार्िक १ गिे देखख चैत्र मसान्त सम् ४०००
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क्र.स भशर्षकहरु आ.ब ०७९/८० को दर कैहफयि
चालतु आ.व.को चैत्र १ गि ेदेखख आराढ मसान्त सम् ६०००
आगामी आ.व. को आजश्वन मसान्तसम् १००००
ईिािि ित्रको प्रपिललपि दस्तुर १०००
नामसारी, ठाउसारी िथिा संशोधन दस्तुर १००००

७३ व्यवसायको दरुी प्रमाभणि २०००
७४ प्राईभेट फम्ष दिा्ष दस्तुर 

रु. २००, ०००।- सम् ितुँिी भएको प्राईभेट फम्ष १०००
रु. ३००, ०००। सम् ितुँिी भएको प्राईभेट फम्ष २०००
रु. ५००, ०००। सम् ितुँिी भएको प्राईभेट फम्ष ५०००

७५ प्राईभेट फम्ष नवीकरण दस्तुरः
रु. १००, ०००।- सम् ितुँिी भएको प्राईभेट फम्ष ६००
रु. ३००, ०००। सम् ितुँिी भएको प्राईभेट फम्ष १०००
रु. ५००, ०००। सम् ितुँिी भएको प्राईभेट फम्ष १६००

७६ प्राईभेट फम्ष नपवकरण गदा्ष लाग्ने पबलबि शतुल्क
नपवकरण गनने समयावधी समाप्त भएको ३५ हदन सम् पबलम्व दस्तुर नलाग्ने
नपवकरण गनने समयावधी समाप्त भएको ३५ हदन देखख ६ महहना सम् 
पबलम्व भएमा २००

नपवकरण गनने समयावधी समाप्त भएको ६ महहना देखख १ वर्ष सम् 
पबलम्व भएमा दोब्वर दस्तुर

१ वर्ष भन्ा बढी िपिसतुकै समय भए िपन प्रत्क नपवकरण अवधधको 
भभन्न भभन्न हहसाव गरर लाग्ने दस्तुरमा िेब्बर गरर पबलबि शतुल्क ललइने छ । िेब्वर दस्तुर

७७ क) प्राईभेट फम्षको ितुँिी बकृगद्,  नामसारी,  ठाउँ सारी,  शाखा थििघट,  
फम्षको नाम िररवि्षन, फम्ष खारेिी, फम्षको कारोबार थििघट आहद 
गदा्ष सेवा शतुल्क दस्तुर 

१०००

ख) पनवेदन दस्तुर १००
७८ सहकारीको पवपनयम संशोधन दस्तुर १०००
७९ व्य्क्तगि घटना दिा्ष प्रमाणित्रको नक्ल उिार दस्तुर ५००
८० व्य्क्तगि घटना िथिा नागररक अभभलेख दिा्ष हकिाब हरेेको दस्तुर २००
८१ प्राईभेट फम्ष दिा्ष धसफाररस/व्यवसाय दिा्ष धसफाररस दस्तुर ५००
८२ वडा काया्षलयबाट बनैा प्रमाभणि गरे बािि लाग्ने दस्तुर ५००
८३ नगरिाललकाले पवज्ािन गरर कम्षचारीको िद िूिमी गदा्ष लाग्ने िररक्ा 

दस्तुर
लोक सेवा आयोगले ललने 
िररक्ा दस्तुर सरह हुनेछ ।
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क्र.स भशर्षकहरु आ.ब ०७९/८० को दर कैहफयि
८४ हटन छाना घर िक्ी िडान प्रपि कोठा मतुल्ाङ्कन प्रपिशि 

दर
३ हिार रुिैया प्रपि वग्ष फूटको १ प्रपिशिका दरले मूल्ाकंन गररनेछ । ५०००० ०.०८

८५ आर.धस.धस. फे्म स्टक्चर भवन ५००
८६ इट्ा ढंूगाको गारोमा िडान घर ३००
८७ िग्ा वा सम्पचत्त मूल्ाकंनको ०.०८ प्रपिशि । िर िाच लाख भन्ा 

कमको मूल्ाकंन भएमा एकमूष् ५००

८८ िग्ा वा सम्पपि मतुल्ाकंनको ०.०८ प्रपिसि िर ६ लाख भन्ा कमको 
मतुल्ाकंन भएमा एकमतुट्  ६००

८९ आम्ानी प्रमाभणि ०.०८ प्रपिशिका दरले िर िाच लाख भन्ा कमको 
मूल्ाकंन भएमा एकमूष् ५००

९० वडा काया्षलयबाट प्रमाभणि भई आएका अगं्रेिी डकतु मेन्टहरु वैदेभशक 
प्रयोिनका लागग भेररफाई गदा्ष प्रपि डकतु मेन्ट लाग्ने दस्तुर २००

९१ सामाजिक सतुरक्ा भत्ता काड्ष प्रपिललिी दस्तुर १००
९२ रापट्रिय अन्तरापट्रिय गैर सरकारी संस्ालई नगरमा काय्ष अनतुमपि र धसफाररस 

दस्तुर १०००

९३ िेन्सन प्रयोिन वा पबमा दापब सबिन्धी भारिीय िथिा पवदेशी कागिािमा 
साक्ी दस्तुर ५००

नोटः वडा काया्षलयबाट फम्ष दिा्ष वा व्यवसाय दिा्ष धसफाररस गदा्ष व्यवसाय घर बहालमा ललई संचालन गनने भए न्नूिम 
एक आ.व.को लागग समझौिामा उले्ख भए अनतुसार बहाल कर ललई धसफाररस गनतु्ष  िनने छ । 

अनसुयूिवी-१०
पशुजन्य उत्ादनको नगर तनकासवी शुल्कको दर

क्र. स पवरय ईकाई आ.व. २०७९/८० 
को  दररेट कैहफयि

१ पशुजन्य उत्ादन (नगर जभत्र उत्ादन भै बाठहर तनकासवी हुने ।)
ठूलो िािी चौिाया (रागँा,  गोरु,  भैंसी आहद) प्रपि गोटा रु. १०।००
सानो िािी चौिाया (बाख्ा,  बोका,  बंगतुर,  सतुँ गतुर आहद) प्रपि गोटा रु. ५।००

२ पंक्षवीजन्य उत्ादन
कतु खतुरा चल्ा,  बट्ाई प्रपि गोटा रु. ०।२५
कतु खतुरा,  हासँ,  लौकाट,  अन् िंक्ीिन् वस्तु प्रपि गोटा रु. १।००
अडिा प्रपि क्ारेट रु. १।००
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३ काठजन्य उत्ादनभः (नगर जभत्र उत्ादन भै बाठहर तनकासवी हुने)
साल र धससौ काठ चचरान,  गोललया,  िना्ष प्रपि टरिक रु. ३००।००
अन् काठ चचरान,  गोललया,  िना्ष प्रपि टरिक रु. २००।००
बासँ प्रपि गोटा रु. ०।५०

४ अन्य उत्ादन (नगरमा उत्ादन भै बाठहर तनकासवी हुने)
बनकस (खर,  वापवयो,  छवाली,  िराल,  धानको भतुस,  
बगास,  अण्लिसो कतु चो,  उखतुको खोया)

प्रपि गाडा रु. ५०।००

ब्रान प्रपि क्ून्टल रु. २।००
पिना प्रपि क्ून्टल रु. २।००
भेली प्रपि क्ून्टल रु. १।००
सालको पवया प्रपि के.िी. रु. ०।५०

   
अनसुयूिवी ११

तविम्व राजस्को वार्रक जररवानाको दर

क्र.स पववरण
आ.व. २०७९/८० को  दररेट कैहफयि

पबलबि बर्ष रकम प्रपिशि
१. वार्रक कर,  दस्तुर िथिा शतुल्क बतुझाउन पबलबि भएमा िहहलो १० प्रपिशि
२. वार्रक कर,  दस्तुर िथिा शतुल्क बतुझाउन पबलबि भएमा दोस्ो २० प्रपिशि
३. वार्रक कर,  दस्तुर िथिा शतुल्क बतुझाउन पबलबि भएमा दोस्ो वर्ष िछछी ३० प्रपिशि

अनसुयूिवी १२
नदवीजन्य पदाथ्षको िोरवी तनकासवीको जररवाना असुिवीको दर:

क्र.स पववरण आ.व. २०७९/८० को िररवाना 
दररेट कैहफयि

१ ३०० क्तु हफट सम् नदीिन् िदाथि्ष ढतुवानी गनने टरियाक्टर,  
टरिक र हटप्पर लगायिका साधनहरु २५०००

२ ३०० क्तु हफट भन्ा बढी नदीिन् िदाथि्ष ढतुवानी गनने टरिक 
हटप्पर लगायिका साधनहरु ३००००

३ उत्खन्नमा प्रयोग गररने टायरवाला भ्याकतु  (ि ेधस पब) ४००००
४ उत्खन्नमा प्रयोग गररने चेनवाला एसिाभेटर ५००००

नोट: ितुन दोहोररएमा प्रते्क िटक िहहले पिरेको रकमा थिि ५० प्रपिशिले हुने रकम पिनतु्ष िननेछ । नदीिन् िदाथि्षको 
चोरर पनकासी गनने साधनहरुबाट असतुल गरेको रािस्व रकमको२५% बराबरले हुन आउने रकम साधन िक्रन 
सहयोग गनने संस्ालाई प्रोत्साहन वािि उिलधि गराईने छ ।
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अनसुयूिवी-१३
भौततक पयूवा्षिार उपरोग तथा वातावरण व्यवस्ापन शुल्क

क्र.स पववरण इकाइ आ.व. २०७९/८० को  
दररेट कैहफयि

१ एक िह प्रशोधन भएको बालतुवा र सब ैप्रकारको नेचतुरल गगट्ी प्रपि क्तु हफट ८९ िैसा
२ एक िह प्रशोधन भएको क्रसरबाट उत्ाहदि सबै प्रकारको गगट्ी प्रपि क्तु हफट रु २

अनसुयूिवी-१४
१. घरनक्ा पास सम्बन्वी राजस् तथा दसु्र

क्र.सं. वगमीकरण आ.व. ०७८/०७९ 
को दररेट कैहफ.

१ भवन सम्पन्न नहददैँ िला थिि गन्ष चाहमेा पनवेदनको साथि थिपिएको िलाको रािस्व 
ललएर प्रककृ या अगाडी बढाउने ।

२ भवन सम्पन्न नहँुदै िर अम्न्तम चरणमा हफल्ड अनतुगमन गदा्ष िला थिपिएको िाईएमा 
भवन संहहिा िालना गरेको देखखएमा पनवेदन प्राप्त भैसकेिलछ थिि दस्रू ललएर 
प्रककृ या अगाडी बढाउने

थिि िलामा लाग्ने 
दस्तुरको िेब्बर 

दस्तुर
३ झ्ाल ३’ भन्ा कम साइड-मार्िन राखख बनाएको हकमा

आवाधसय भवनको लागग थिि दस्तुर ललई कबतुललयिनामा गराई िास गनने १००००।-
व्यवसाययक भवनको लागग थिि दस्तुर ललई कबतुललयिनामा गराई िास गनने १५०००।-

४ ९” गारोको ठाउँमा ४” गारो (बाहहरी) बनाउँदा
भतुई िला र िग्ा च्ािँेको ठाउँमा थिि दस्तुर ललई कैहफयि बनाई िास गनने १००००
िग्ा नच्ािेको ठाउँमा थिि िररवाना ललई कैहफयि बनाई िास गनने ५०००

५ बाणगंगा नगरिाललका भभत्रको पनमा्षण काय्षको सन्भ्षमा नसिा िास गराई वा प्रथिम 
र दोस्ो चरणको ईिािि ललइसकेको भए िपन भवन संहहिा मािदडि पविररि 
पनमा्षण सम्पन्न गररएको घर िथिा भवनहरुको लागग (माधथि उले्खखि मािदडि 
बाहके गारो,  झ्ालको समस्या)

१५०००

६ नक्ा िास गररसकेिलछ िर सम्पन्निा नललदैँ घर िग्ा खररद पबक्री गरेको खडिमा 
त्स नक्ालाई आवश्यक प्रमाण कागिको आधारमा सापवकको नक्ावालाको 
नाम िररवि्षन गरर नसिा नामसारीको लागग पनवेदन िेश भएमा  फरक प्रयोिन 
अनतुसार भवन पनमा्षण मािदडि िथिा भवन संहहिा अनतुकतु ल भए मात्र नामसारी 
गररनेछ । नामसारी र प्रयोिन िररवि्षन गदा्ष लाग्ने दस्तुर ललई प्रहक्रया अगाडी 
बढाउने ।

आर्थिक ऐनमा 
िोहकए 

बमोजिम

७ ितुरानो घरको सन्भ्षमा रोहकएको फाईलहरुको लागग 

मािदडि नितुगेको (िग्ा नितुगेको ) १५०००
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क्र.सं. वगमीकरण आ.व. ०७८/०७९ 
को दररेट कैहफ.

Structural member(िस् ैपिलर) बाहके अन् िस् ैझाि,  िेहट िरेको भए 
कबतुललयिनामा गराई अभभलेखखकरण प्रमाणित्र र नसिामा सो भवनमा रहकेो 
समस्या खतुलाई (ह्ाच गरेर)थिि िररवाना ललएर अभभलेखखकरण प्रमाणित्र हदने ।

८ नया ँघर रोक्ा सबिन्धमा
सेटव्याक नितुगेको/कतु लोमा/बाटोमा िरेको/बाटोको मािदडि नितुगेको १५०००
पनयम पविररि बनाएको हँुदा नसिामा मािदडि बाहकेको क्ते्रफल ह्ाच गरर देखाई 
थिि िररवाना ललएर अभभलेखखकरण प्रमाणित्र हदने

१५०००

झािको समस्या (बढी झाि िानेको खडिमा analysis report ले सतुरभक्ि भए 
अधघ बढाउने,  नभए भत्ाउन लगाई अधघ बढाउने)

१५०००

९ ितुरानो घरको सन्भ्षमा बाटो नभएकोलाई बाटो कायम गरेर मात्र नसिा 
अभभलेखखकरण गनने

१० नया ँघरको सन्भ्षमा मोहडामा sliding झ्ाल/ढोकालाई अन् सेटब्याक छोहड 
अन् मार्िन छोड्न िनने छैन ।

११ िग्ाको स्वागमत्व हस्ान्तरण गरर भवन प्रयोग गन्ष चाहमेा वहकल सहहि 
मनितुररनामा(LEASE)को कागिािहरु िेश गरे त्सको आधारमा डक्तुमेन्टमा 
खतुलाई हदन बाधा आउने छैन । िर िास गन्षको पनस्कम् प्रककृ याको लागग यस्ो 
कागिािहरु िेश गन्ष िाउने छैन ।

१२ कतु नै दईु वा दईु भन्ा बढी व्य्क्त वा संस्ा गमलेर संयतुक्त भवन बनाएमा दवुैको नाम 
हुने गरर एउटै फाईल बनाई िेश गन्ष िाइने छ,  वहकल सहहि मनितुरीनामा साथिमा 
िेश गनतु्षिनने छ

१३ घर नसिा फारम दस्तुर १०००
१४ घर नसिा अभभलेख प्रमाण ित्र ५००
१५ मािदडि ितुरा गरेको िर पवना स्वीककृ ि पनमा्षण गरेको १०
१६ बनाएको दडि दस्तुर प्रपि वग्ष फतु ट पबितुली िानी धसफाररस मात्र १५
१७ घर रोक्ा भएिपन घर पनमा्षण भएको ५
१८ दडि दस्तुर प्रपि वग्ष फतु ट पबितुली िानी धसफाररस मात्र २०००
१९ कच्ची घर िलछ पबना िानकारी िक्ी घर बनाएमा दडि दस्रू प्रपि वग्ष फूट पबिलूी 

िानी धसफाररस मात्र
१०००

२० नया ँघर पनमा्षण सम्पन्न प्रमाण ित्र २०००
२१ घर नसिा नामसारी दस्तुर 

१ िला १०००
२ िला २०००
३ िला ३०००
सो भन्ा माथिी ५०००

२२ भवन पनमा्षण मािदडि, २०७२ ितुस्क पबहक्र दस्तुर १००
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२. घरनक्ा पास सम्बन्वी राजस् तथा दसु्र

क्र.स. वगमीकरण

ितुरानो घर 
(२०७२ भन्ा 
अधघ बनेको)

नया ँघर
२०७२ िलछ भवन पनमा्षण 
स्स्वककृ ि नगरेको लाई 

अभभलेखखकरण दर रेट
दर रेट (रु.) दर रेट (रु.) दर रेट (रु.)

१ R C C  कतु नै िपन वेसमेन्ट प्रपि वग्ष फतु ट ५ ८ १०
२ R C C भतुई िल्ा पनमा्षण गदा्ष प्रपि वग्ष फतु ट ५ ८ १०
३ R C C  प्रथिम िल्ा पनमा्षण गदा्ष प्रपि वग्ष फतु ट ६ ९ ११.२५
४ R C C दोस्ो िल्ा पनमा्षण गदा्ष प्रपि वग्ष फतु ट ७ १० १२.५
५ R C C िसे्ो िल्ा र सो भन्ा माधथि पनमा्षण गदा्ष प्रपि 

वग्ष फतु ट
८ ११ १३.७५

६ लोड पवयररङ वालको वेसमेन्ट ४ ५ ६.२५
७ लोड पवयररङ वालको भतुई िल्को ४ ५ ६.२५
८ लोड पवयररङ वालको प्रथिम िल्को ५ ६ ७.५०
९ लोड पवयररङ वालको दोस्ो िल्को ६ ७ ८.७५
१० लोड पवयररङ वालको िसे्ो िल्ा वा सो भन्ा माधथि ७ ८ १०
११ टरिस सबिम्न्ध पनमा्षण/घर पनमा्षण अन् अरु कतु नै सामाग्री 

प्रयोग गरेमा (प्रथिम िल्ा,  दोस्ो िल्ा)
३ ५ ५

१२ नसिािास सबिन्धी थिि व्यवस्ा र दस्रूको दर
क) मनाधसव कारण पवना िोहकएको अवधध भभत्र घर सम्पन्न 

नगननेलाई वा प्रमाण ित्र नलैिानेलाई समयको आधारमा 
िहहला पिरेको करको ५% थिि दस्तुर लाग्ने छ ।

ख) यस काया्षलयमा दिा्ष नभएका व्य्क्त वा फम्षबाट ियार 
िाररएका नसिा िेश भएमा रु. ०.५० िैसा प्रपि वग्ष फूट 
थिि दस्रू लाग्नेछ ।

ग) नसिा िास गरी संरचना पनमा्षण गदा्ष नसिामा कूनै 
संसोधन गन्ष िरेमा १ रुिैया प्रपि वग्ष फूट थिि रकम 
लाग्नेछ ।

 

अनसुयूिवी-१५
फोहोरमैिा व्यवस्ापन शुल्क दररेट

क्र.स फोहोरमैला व्यवस्ािन शतुल्क पववरण
शतुल्क दररेट

बिार क्ते्र बिार उन्म तुख क्ते्र ग्रामीण क्ते्र
१ आवास मात्र एक िला सम् १०० ७५ ५०
२ घरमा थिि प्रपि िररवार थिि ३० २० १०
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क्र.स फोहोरमैला व्यवस्ािन शतुल्क पववरण
शतुल्क दररेट

बिार क्ते्र बिार उन्म तुख क्ते्र ग्रामीण क्ते्र
३ व्यवसाययक
क महदरा िसल १०० ७५ ५०
ख हल्का िेय िदाथि्ष ितुस समेि १०० ७५ ५०
ग सतुनचादंी िसल १०० ७५ ५०
घ औरधध िसल सामान् २०० १५० १००
ङ एग्रोभेट िसल १०० ७५ ५०
च से्टशनरी िसल १०० ७५ ५०
छ मतुद्ण सामाग्री १५० १०० ७५
ि कपि उद्ोग १५० १०० ८०
झ कस्महेटक िसल १५० १०० ८०
ञ मोटरिाट््षस िथिा बोडी पबल्डस्ष सामाग्री १५० १०० ८०
ट लतुयब्रकेशन सेक्न (मोपवल ग्रीस आदी ) १०० ७५ ५०
ठ प्ाई िथिा ग्ास हाउस २००-५०० १५० १००
ड व्याग हाउस १०० ८० ५०
ढ धागो, टाकँ, चूड़ी, शंगार िूिा सामाग्री िसल १०० ७५ ५०
ण इलेक्ट रिोपनक/ कंमप्तुटर िसल १०० ७५ ५०
ि इलेक्ट रिोपनक/ कंमप्तुटर मम्षि िसल १०० ७५ ५०
थि घडी रेहडयो आदी १०० ७५ ५०
द अहडयो भभहडयो ८० ६० ४०
४ पबधतुि ् सामाग्री िसल
क थिोक १५० १०० ८०
ख खतुद्ा १०० ७५ ५०
५ हाड्षवेयर, मेभशनरी िेन्ट्स, सेनेटरी, माव्षल िसल २०० १५० १००
६ िेटरिोललयम िदाथि्ष
क ३ िम्प वा माधथि १५० १०० ७५
ख २ िम्प (डीलर समेि) १२५ ९० ८०
ग १ िम्प १०० ८० ६०
घ ग्यास धसललन्डर हडलर १०० ८० ६०
ङ सव ग्यास हडलर १०० ७५ ५०
७ स्कस्टल आल् तुपनयम िसल २५० १५० १००
८ फर्नचर उद्ोग २०० १५० १००
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क्र.स फोहोरमैला व्यवस्ािन शतुल्क पववरण
शतुल्क दररेट

बिार क्ते्र बिार उन्म तुख क्ते्र ग्रामीण क्ते्र
९ फर्नचर िसल १५० १०० ५०

१० डेकोर िसल १०० ८० ६०
११ बस, टरिक, ट्ाक्टर, जिि, कार, भ्यान हडलर २०० १५० १००
क मोटरसाइहकल हडलर २०० १०० ८०
ख साइकल िसल १५० १०० ७५
ग रर-कन्न्डशन हाउस िथिा वक्ष  शि २०० १५० १००
घ टायर शोरूम १५० १०० ७५
ङ पवपवध पवरयका सामान सप्ायस्ष िथिा ऐिन्सीहरु १५० १०० ७५

१२ दैपनक उिभोग्य वस्तु
क खाद् सप्ायस्ष १५० १०० ७५
ख गल्ा थिोक १५० १०० ७५
ग खाद्ान्न हकराना थिोक १५० १०० ७५
घ खाद्ान्न हकराना खतुद्ा १०० ७५ ५०
ङ साना हकराना िसल ८० ५० २५
च आलतु, प्ाि, लसतुन थिोक १५० १०० ७५
१३ फलफूल िथिा िरकारी िसल
क थिोक ३०० २५० १५०
ख खतुद्ा २५० २०० १५०
ग उखतु ितुस िसल २०० १५० १००

१४ किडा िसल
क थिोक १५० १०० ७५
ख खतुद्ा १०० ८० ६०
ग फेन्सी िसल १५० १०० ७५

१५ पवशेरज् िरामश्ष िथिा व्यवसायीक सेवा
क इंजिपनयररंग फाम्ष िरामश्ष सेवा १०० ८० ६०
ख ल फाम्ष िथिा कानतुन िरामश्ष सेवा १०० ८० ६०
ग लेखा िरीक्ण व्यवसाय िफ्ष १०० ८० ६०

१६ अनतुसंधान िथिा िरामश्ष सेवा
क अनतुसन्धान फाम्ष ८० ६० ३०
ख बीमा कम्पनी १०० ७५ ५०
ग शेयर एिेंट फाम्ष १०० ७५ ५०
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बिार क्ते्र बिार उन्म तुख क्ते्र ग्रामीण क्ते्र
घ ढतुवानी िथिा टरिासंिोट्ष १५० १०० ८०

१७ संस्ागि िेन्टस्ष ८० ५० २५
१८ भवन पनमा्षण
क गमक्सचर र सटररंग सामान भएको १०० ८० ६०
ख सटररंग सामान भएको मात्र १०० ८० ६०
ग भवन पनमा्षण व्यवसायी १०० ८० ६०
घ वाटर हडरिललगं १०० ८० ६०

१९ उत्ादन मूलक उद्ोग
क प्ास्कस्टक उद्ोग  (प्ास्कस्टक झोला  उद्ोग बाहके) २०० १५० १००
ख चप्पल  उद्ोग २०० १५० १००
ग स्कस्टल आल् तुनीयम , गग्रल िथिा स्कस्टल सामग्री  उद्ोग २०० १५० १००
घ फलामको गग्रल उद्ोग २०० १५० १००
ङ साबतुन उद्ोग क वग्ष २०० १५० १००
च ितुत्ता उद्ोग  िथिा सो रूम २०० १५० १००
छ ितुत्ता सोरूम मात्र १५० १०० ८०
ि ितुत्ता मम्षि १०० ७५ ५०
झ िशतु आहार  उद्ोग २०० १५० १००
ञ िशतु आहार पबक्री केन्द्र २०० १५० १००
ट िशतु िंछछी िालन उद्ोग १०० ८० ६०
ठ घरेलतु कतु टीर उद्ोग १०० ८० ६०
ड अगरबत्ती, मैनबत्ती, हटकी, अचार िथिा अन् कतु टीर ८० ६० ४०

२० किडा िथिा गामनेन्ट  उद्ोग
क किडा  उद्ोग २०० १५० १००
ख ज्याकेट िथिा व्याग  उद्ोग २०० १५० १००
ग धागो  उद्ोग २०० १५० १००
घ गाम्षन्ट  उद्ोग २०० १५० १००
ङ ढाका उद्ोग  क शे्रणी २०० १५० १००
च धसरक डसना उत्ादक २५० २०० १००
छ छािा, सलाई उद्ोग २०० १५० १००
२१ िेय िदाथि्ष उत्ादन उद्ोग
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बिार क्ते्र बिार उन्म तुख क्ते्र ग्रामीण क्ते्र
क गमपनरल वाटर  उद्ोग २०० १५० १००
ख आइस बरफ उद्ोग १५० १०० ७५
ग आइसक्रीम  उद्ोग २०० १५० १००
घ सोडा  उद्ोग १५० १०० ७५

२२ भाडंा  उद्ोग
क कासँ, िामा, पित्तलका भाडंा उद्ोग १५० १०० ८०
ख अलमतुपनयम भाडंा  उद्ोग १५० १०० ८०
ग प्ास्कस्टक भाडंा उद्ोग १५० १०० ८०
घ हटनको बाकस, बाल्टी उद्ोग १५० १०० ८०

२३ कतु टानी पिसानी
क फलावर गमल १५० १०० ८०
ख सेलर गमल १५० १०० ८०
ग कतु टानी पिसानी १५० १०० ८०
घ चचउरा गमल (खरनी र बालतुवा नउठाउने गरी) १५० १०० ८०
ङ मसला उद्ोग १५० १०० ८०

२४ डेरी उद्ोग २५० २०० १००
२५ उिभोग्य वस्तु उत्ादन उद्ोग
क कतु कीि, िाउरोटी , नूडल्स उद्ोग १५० १०० ८०
ख कन्फएसिनरी उद्ोग १५० १०० ८०
ग पबस्तु ट उद्ोग १५० १०० ८०
घ दालमोठ उद्ोग १५० १०० ८०

२६ वन िन् उद्ोग
क स-गमल प्ाइउड उद्ोग २०० १५० १००
ख काठ पबक्री हडिो १५० १०० ८०
ग काठको फर्नचर उद्ोग   र सोरूम २०० १५० १००
घ काठको फर्नचर सो रूम १०० ७५ ५०
ङ बिे (बासँ) िथिा बाबि ू सोरूम १०० ७५ ५०

२७ कंक्रीट िथिा गगट्ी उद्ोग
क कंक्रीट ब्लक उद्ोग १५० १२५ १००
ख सेनेटरी उद्ोग १५० १२५ १००
ग गगट्ी चालने सहहि  (क) शे्रणीको डबल प्ान्ट के्रसर उद्ोग १५० १०० ७५
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बिार क्ते्र बिार उन्म तुख क्ते्र ग्रामीण क्ते्र
२८ होटल िथिा रेस्टतुरेन्ट िफ्ष
क होटल िथिा रेस्टतुरेन्ट (उच्च कोटी) हल भएको ५०० ४०० ३००
ख होटल िथिा रेस्टतुरेन्ट (उच्च कोटी) हल नभएको ३०० २०० १५०
ग होटल िथिा लि ३०० २५० २००
घ होटल िथिा रेस्टतुरेन्ट २५० २०० १५०
ङ दोहोरी साझँ २०० १५० १००
च िाटमी प्ालेस ५०० ४०० ३५०
छ रेस्टतुरेन्ट २०० १५० १००
ि भोिनालय १५० १०० ७५
झ गमस्टान्न क्ाटररंग िसल समेि १५० १०० ७५
ञ गमस्टान्न िसल १५० १०० ७५
ट चचया कफी िसल १०० ८० ६०
ठ फास्ट फूड एडि क्ाफे १५० १०० ७५
ड टेन्ट हाउस १५० १०० ७५
ढ क्ाटररंग घरघरमा गनने समेि प्रपि क्ाटररंग १००० १००० १०००

२९ सेवा उद्ोग
क अफसेट प्रसे १०० ८० ६०
ख ्रिीन पप्रन्ट प्रसे १०० ८० ६०
ग लेिर पप्रन्ट प्रसे १०० ८० ६०
घ धसनेमा हल ३०० ३०० ३००
ङ हफल्  हडस्टरिीब्यूटस्ष १५० १०० ८०
च कलर ल्ाब सेवा १०० ८० ६०
छ भभहडओ गमक्सिङ १०० ८० ६०
ि फोटो सू्टहडयो १०० ७५ ५०
३० संचार
क टेललफोन, फ्ासि, मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी १०० ८० ६०
ख हट. भी. च्ानल प्रसारण १०० ८० ६०
ग केवल च्ानल प्रसारण १०० ८० ६०
घ एफ. एम. प्रसारण १०० ८० ६०
ङ ित्र िगत्रका प्रकाशन सेवा १०० ८० ६०

३१ कम्पूनकेशन सेवा



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७९।८०

75

क्र.स फोहोरमैला व्यवस्ािन शतुल्क पववरण
शतुल्क दररेट

बिार क्ते्र बिार उन्म तुख क्ते्र ग्रामीण क्ते्र
क टूस्ष एडि टरिाभल्स सेवा ८० ६० ५०
ख फोटोकिी, साइबर ८० ६० ५०
ग कतु ररयस्ष सेवा मतुख् काया्षलय ८० ६० ५०
घ कतु ररयस्ष सेवा शाखा काया्षलय ८० ६० ५०

३२ वाभणज्य बैंक १०० ८० ६०
३३ पवकास बैंक १०० ८० ६०
३४ फाइनान्स कंिनी १०० ८० ६०
३५ लघतु पबत्त १०० ८० ६०
३६ बीमा कंिनीहरु १०० ८० ६०
३७ मनी एसिचेनिर ८० ८० ५०
३८ पवत्तीय सहकारी संस्ा १०० ८० ६०
३९ स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय (हापनकारक फोहोर बाहके साधारण 

फोहोर मात्र)
क गैर सरकारी अस्पिाल िथिा नससींग होम १००० ८०० ७००
ख एम आर आई, धसटी सक्ान, अल्टरिसाउन्ड क्क्पनक र िोली 

क्क्पनक
३०० २५० २००

ग प्ाथिोलोिी ५०० ४०० ३००
घ अक्तुिन्चर १०० ८० ६०
ङ एसिरे १०० ८० ६०
च चस्मा िसल १०० ८० ६०
छ पनिी मेहडकल ५०० ४०० ३००
४० भशक्ा सेवा
क पनिी क्ाम्पस २०० १६० १२५
ख पनिी मा. पव. २०० १६० १२५
ग पनिी मा. पव. छात्रावास १००० ९०० ८००
घ पनिी आधारभूि १५० १२५ १००
ङ िूव्ष प्रा. पव. छात्रावास, मने्टस्वरी १५० १२५ १००
च िोली टेपक्कल इंस्कस्टट्टू प्रभशक्ण समेि १५० १२५ १००
छ नर्सङ, धस. एम. ए. प्रभशक्ण समेि १५० १२५ १००
ि एितुकेसनल कन्सल्टन्सी सेवा १५० १२५ १००
झ कमप्टूर इलेक्ट रिोपनक िाललम १५० १२५ १००



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७९।८०

76

क्र.स फोहोरमैला व्यवस्ािन शतुल्क पववरण
शतुल्क दररेट

बिार क्ते्र बिार उन्म तुख क्ते्र ग्रामीण क्ते्र
ञ डरिाइभभङ इंस्कस्टट्टू १५० १२५ १००
ट भारा, भशक्ा, कोचचङं सेन्टर १५० १२५ १००
ठ समतुदाययक पबद्ालय १५० १२५ १००

४१ मम्षि संभार (कारखाना)
क नया बडी बनाउने १५० १२५ १००
ख बडी मम्षि गनने १५० १२५ १००
ग लेथि सेसिन १५० १२५ १००
घ टायर हडलर सो-रूम १५० १२५ १००
ङ टायर रेसोललङ १५० १२५ १००
च टायर िन्चर मम्षि १५० १२५ १००
छ इहनिन मम्षि १५० १२५ १००
ि डेंहटङ िेंहटंग िथिा वोल्डीगं १५० १२५ १००
झ िम्प सेसिन मम्षि १५० १२५ १००
ञ व्याहटरि इलेस्क्ट रिक सेसिन मम्षि १५० १२५ १००
ट वाधसङ  सेसिन १०० ६० ४०
ठ ररसिा साइकल मम्षि १०० ७५ ५०
ड इलेस्क्ट रिक सेसिन मम्षि (हट. भभ.,  डेग, मोबाईल, फ्ीि मम्षि १०० ७५ ५०
ढ रेहडयो, घडी, क्ालकतु लेटर मम्षि १०० ७५ ५०
ण मोटरसाइकल वक्ष सि ३०० २०० १५०
ि िनेेरेटर, हफ्ि मम्षि १५० १२५ १००
थि गाडी वक्ष सि ठूलो ८०० ६०० ४००
द गाडी वक्ष सि सानो ५०० ४०० ३००

४२ अन् सेवा
क वैदेभशक रोिगार सेवा िरामश्ष दािा १०० ७५ ५०
ख वैदेभशक रोिगार सेवा िरामश्ष सेवा शाखा १०० ७५ ५०
ग सेवा िरामश्ष दािा १०० ७५ ५०
घ श्रगमक सेवा िरामश्ष दािा १०० ७५ ५०
ङ सामान सहहि श्रगमक सेवा िरामश्ष दािा १०० ७५ ५०

४३ डरिाई क्क्नस्ष, सैलतुन िथिा ब्यूटीिाल्षर
क ब्यूटी िाल्षर सेवा, िाललम सहहिको (५ िनाभन्ा बढी 

कललगड)
३०० २५० २००
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बिार क्ते्र बिार उन्म तुख क्ते्र ग्रामीण क्ते्र
ख ब्यूटी िाल्षर सेवा २०० १५० १००
ग कललगड सहहिको सैलतुन सेवा (२ धसट माधथि ) ३०० २५० २००
घ डरिाइक्क्नस्ष सेवा १५० १२५ १००
ङ साइन बोड्ष आट्ष व्यवसाय १५० १०० ८०

४४ िशतु वधशाला २०० १५० १००
४५ कतु खतुरा वधशाला १५० १०० ८०
४६ माछा / मासतु पबक्री िसल ३५० ३०० २५०
४७ फूल पवरुवा िसल १०० ७५ ५०
४८ भाडंा िसल िथिा हकचन सामाग्री १०० ७५ ५०
४९ खेलौना, गगफ्ट हाउस िथिा फोटो फे्म िसल (शोरूम) १०० ७५ ५०
५० धसलाई मसीन मम्षि िथिा धसलाई िसल १०० ७५ ५०
५१ हाट बिार प्रपि हाट बिार (हाट ठेकेदार वा संस्ा) ठेक्ा 

नगरिाललकाले लगाएको बाहके
१००० ८०० ६००

५२ हाट बिार नगरिाललकाले ठेक्ा लगाएकोमा प्रपि महहना १००० ८०० ६००
५३ हाट बिार सरसफाइको लागग प्रपि व्यािारी प्रपि हाटबिार
५४ ठेला व्यवसायी १०० ८० ५०
५५ माधथि उले्ख नभएका सरकारी िथिा गैर सरकारी संस्ा १५० १०० ७५
५६ माधथि उले्ख नभएका उद्ोगहरुको हकमा
क ठूला उद्ोग ४०० ३०० २००
ख मझौला उद्ोग ३०० २०० १००
ग साना उद्ोग १५० १०० ७५

५७ माधथि उले्ख नभएका अन् िेसा व्यवसाय १५० १०० ७५
नोटः बजार क्षेत्र:पुर्व-पशिचम लोकमार्व छुनषे उत्तर दशक्णको  २०० मी. शित्रको क्षेत्र, शपपरा बजार क्षेत्र, ४ 

नं. बजार क्षेत्र, घषेरुरा बनराई क्षेत्र, कोइली बनराई क्षेत्र, रजषेहडा बजार क्षेत्र, ओदारी बाजार क्षेत्र ।

बजार उनमुख क्षेत्र: लोकमार्व सरं जोडीनषे कलोपत्रषे स्तरउनन्त सडकमा मोहडा पनने घरहरु ।

ग्ामीण क्षेत्र: बजार क्षेत्र र बजार उनमुख क्षेत्र बाहषेकको सबै क्षेत्र ग्ामीण क्षेत्र ।



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७९।८०

78

्बकाणगंगका नगरपकासलककाको आसर्थक वर्थ २०७९।०८० को िेवका र ककाय्थहरु िचंकालनको लकासग सरकानीय िस्च्त 
कोरमका रहेको रकम्बकाट केही रकम खच्थ गनने र सवसनयोजन गनने िम्बन्मका वयवसरका गन्थ ्बनेको

बाणगङ्ा नगरिाललकाको पवपनयोिन ऐन-२०७९
उदे्श्य र कारण

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सेवा र काय्षहरुको लागग बाणगङ्ा नगरिाललकाको स्ानीय सजञ्ि कोरबाट केही रकम खच्ष 
गनने अधधकार हदन र सो रकम पवपनयोिन गन्ष वाञ्छनीय भएकोले प्रस्तुि पवधयेक िेश गनतु्ष िरेको हो ।

 प्रस्तुि पवधयेकले बाणगङ्ा नगरिाललकाको स्ानीय सजञ्ि कोरबाट खच्ष गनने अधधकार बाणगङ्ा नगरिाललकाले 
गनने सेवा र काय्षहरुको पनगमत्त पवपनयोिन गन्ष सके् व्यवस्ा गरेकोछ ।
बाणगंगा नगरिाललकाको आर्थिक बर्ष २०७९/२०८० को सेवा र काय्षहरुको लागग स्ानीय सजञ्ि कोरबाट केही रकम 
खच्ष गनने र पवपनयोिन गनने सबिन्धमा व्यवस्ा गन्ष बनेको पवपनयोिन पवधेयक, २०७९
प्रस्ावना:. बाणगंगा नगरिाललकाको आर्थिक बर्ष २०७९/२०८० को सेवा र काय्षहरुको लागग सजञ्ि कोरबाट केही रकम 
खच्ष गनने अधधकार हदन र सो रकम पवपनयोिन गन्ष वाञ्छनीय भएकोले,नेिालको संपवधानको धारा २२९ को उि–धारा 
(२) बमोजिम बाणगंगा नगरिाललका, नगर सभाले यो पवधयेक बनाएको छ ।

१. संभक्प्त नाम र प्रारम्: 
(१) यस पवधयेकको नाम “बाणगंगा नगरिाललकाको पवपनयोिन पवधयेक, २०७९” रहकेो छ ।
(२) यो पवधयेक नगरसभाले िाररि गरी बाणगंगा रािित्रमा प्रकाभशि भएिलछ ितुरुन्त प्रारम् हुनेछ ।

२. आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को पनगमत्त सजञ्ि कोरबाट रकम खच्ष गनने अधधकार:
(१) आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को पनगमत्त नगर काय्षिाललका, वडा सगमपि, पवरयगि शाखाले गनने सेवा र 

काय्षहरुका पनगमत्त अनतुसूची १ मा उस्ल्खखि चालू खच्ष, िूँ जिगि खच्ष र पबचत्तय व्यवस्ाको रकम समेि 
गरी िम्ा रकम रु १,४९,१७,८९,०००।– (अक्रेुिीः एक अव्ष उनान्पचास करोड सत्र लाख उनानबे्ब 
हिार) मा नबढाई पनर्दट् गररए बमोजिम सजञ्ि कोरबाट खच्ष गन्ष सहकने छ । 

३.  पवपनयोिन: 
(१)  यस पवधयेकद्ारा सजञ्ि कोरबाट खच्ष गन्ष अधधकार हदइएको रकम आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को 

पनगमत्त बाणगंगा नगरिाललको नगर काय्षिाललका, वडा सगमपि र पवरयगि शाखाले गनने सेवा र काय्षहरुको 
पनगमत्त पवपनयोिन गररने छ ।

(२) उिदफा (१) मा ितुनसतुकै कतु रा लेखखएको भएिा िपन काय्षिाललका, वडा सगमपि र पवरयगि शाखाले गनने 
सेवा र काय्षहरुको पनगमत्त पवपनयोिन गरेको रकम मध् ेकतु नैमा बचि हुने र कतु नैमा अितुग हुने देखखन 
आएमा नगर काय्षिाललकाले बचि हुने शीर्षकबाट नितुग हुने शीर्षकमा रकम सान्ष सके्छ । यसरी रकम 
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सादा्ष एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको िम्ा रकमको २५ प्रपिशिमा नबढ्ने गरी कतु नै एक वा एक भन्ा 
बढी शीर्षकहरुबाट अकदो एक वा एक भन्ा बढी शीर्षकहरुमा रकम सान्ष िथिा पनकासा र खच्ष िनाउन 
सहकनेछ । िूँ जिगि खच्ष र पवत्तीय व्यवस्ािफ्ष  पवपनयोजिि रकम सावँा भतुक्तानी खच्ष र व्याि भतुक्तानी 
खच्ष शीर्षकमा बाहके अन् चालू खच्ष शीर्षक िफ्ष  सान्ष र पबत्तीय व्यवस्ा अन्तग्षि सावँा भतुक्तानी खच्ष 
िफ्ष  पबपनयोजिि रकम ब्याि भतुक्तानी खच्ष शीर्षकमा बाहके अन्त्र सान्ष सहकने छैन ।

 िर चालतु िथिा िूँ जिगि खच्ष र पवत्तीय व्यवस्ाको खच्ष व्यहोन्ष एक स्ोिबाट अकदो स्ोिमा रकम सान्ष 
सहकने छ ।

(३) उिदफा (२) मा ितुनसतुकै कतु रा लेखखएको भएिा िपन एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको िम्ा स्वीककृ ि रकमको 
२५ प्रपिशिभन्ा बढ्ने गरी कतु नै एक वा एक भन्ा बढी शीर्षकहरुमा रकम सान्ष िरेमा नगर सभाको 
स्वीककृ पि ललनतु िननेछ । 

अनतुसूचच–१
(दफा २ संग सबिम्न्धि)

नेिालको संपवधानको धारा २२९ (२) बमोजिम

संजञ्ि कोरबाट पवपनयोिन हुने रकम

क्र.सं. अनतुदान संख्ा शीर्षकको नाम चालतु खच्ष िूँ जिगिखच्ष पवचत्तय 
व्यवस्ा िम्ा

१ नगर काय्षिाललका

९०
,९

९,
९१

,२
९०

।०
०

५८
,१

७,
९७

,७
१०

।०
०

०।
००

१,
४९

,१
७,

८९
,०

००
।०२ वडा सगमपि

३ पबरयगि शाखा

४ िन सहभागगिा

५
सामाजिक सतुरक्ा

िम्ा
१,४९,१७,८९,०००।०
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्बकाणगङ्गका नगरपकासलकका
नगर ककाय्थपकासलककाको ककायका्थलय, 

लुसम्बनी प्रदेश,  कसपलवस्ुत
आय र वययको प्रके्पण

आ.व. २०७९।०८०            अनतुसूची-१                                                          
                                                                             रकम रु. हिारमा

शीर्षक
आ.व. 

२०७७/७८ को 
यथिाथि्ष

आ.व. २०७८/७९ 
को संशोधधि 

अनतुमान

आ.व. 
२०७९/८० 
को अनतुमान

आय १००५३९५ १०४५८९२ १०८६८०९
रािस्व २१९५६५ २७०५२७ ३०२५६७
आन्तररक श्रोि ४४२५५ ४३७६५ ९७५००
१११३१ सम्पत्ती, बहाल िथिा िट्ा वाििको आयमा लाग्ने कर ७६०
११३१३ एकीककृ ि सम्पिी कर ५१२८ ६००० ७०००
११३१४ भतुगमकर/मालिोि ५८० १००० २५०
११३२१ घरवहाल कर ३०३३ २००० ३५००
११३२२ वहाल पवटौरी कर २४७६ २५०० १०००
११६११ व्यवसायले भतुक्तानी गनने ३२३४ २५०० ४२००
११६३१ ककृ परिथिा िशतुिन् वस्तुको व्यावसाययक कारोवारमा लाग्ने 
कर ५० १

१३४११ अन् संस्ागि आन्तररक अनतुदान १०००० १
१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय १४६२ १००० ९५०
१४२१२ सरकारी सम्पिीको पबक्रीबाट प्राप्त रकम १० १०
१४२१३ अन् पबक्रीबाट प्राप्त रकम ० ४५०००
१४२१८ पवद्तुि सेवा शतुल्क १६४५ १५०० ५००
१४२१९ अन् सेवा शतुल्क िथिा पबक्री ९७८० ४००० १४५००
१४२२३ भशक्ा क्ते्रको आम्ानी ४९ ७५ ८०
१४२२९ अन् प्रशासपनक सेवा शतुल्क ५०० २
१४२४१ िार्कङ् शतुल्क २० ५
१४२४२ नसिािास दस्तुर २८४९ २५०० ५५००
१४२४३ धसफाररश दस्तुर ८०७३ ६००० ११०००
१४२४४ व्य्क्तगि घटना दिा्ष दस्तुर ७० १०० ५००
१४२४५ नािा प्रमाभणि दस्तुर १९९ २०० ५००
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शीर्षक
आ.व. 

२०७७/७८ को 
यथिाथि्ष

आ.व. २०७८/७९ 
को संशोधधि 

अनतुमान

आ.व. 
२०७९/८० 
को अनतुमान

१४२४९ अन् दस्तुर १३९० ८०० १५००
१४३१२ प्रशासपनक दडि, िररवाना र िफि ३४६० ३००० १५००
रािस्व बाडँफाडँबाट प्राप्त रकम १७५३०९ २२६७६२ २०५०६७
११३१५ घरिग्ा रजिट्शेन दस्तुर ३०३१६ ० २४१५०
११३१५ घरिग्ा रजिट्शेन दस्तुर २४१५० ०
११४११ बाडँफाडँ भई प्राप्त हुने मूल् अभभबकृगद् कर १२७६८२ ६४५६२ १५६४२०
११४२१ बाडँफाडँ भइ्ष प्राप्त हुने अन्त:शतुल्क ६४५६२ ०
११४५६ बाडँफाटँबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर १३७८८ २३०५७ २४४९७
१४१५३ बाडँफाडँ भई प्राप्त वन रोयल्टी ० ०
१४१५४ बाडँफाडँ भई प्राप्त खानी िथिा खपनि सबिन्धी रोयल्टी ३५२२
१४१५७ बाडँफाडँ भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको पवहक्रबाट प्राप्त हुने 
आय ५०४२९ ०

अन् आय ५८ १० १
१५१११ बरेूिू ५८ १० १
अन्तर सरकारी पवत्तीय हस्ान्तरण ७५२४१७ ७३७३६५ ७४९२४२
संघीय सरकार ६८७४७१ ६८५६४४ ६९७१००
१३३११ समापनकरण अनतुदान १८९१०० २०२२०० २१४३००
१३३१२ शसि्ष अनतुदान  चालतु ४६३९९० ४०८५९४ ३९०८००
१३३१३ शसि्ष अनतुदान  ितुँिीगि ५००५० ६६०००
१३३१४ पवरेश अनतुदान चालतु १८०००
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२११३५ कम्षचारी प्रोत्साहन 
िथिा ितुरस्ार

आन्तररक श्रोि नगद ८,००० ० ० ८,००० ०

२११३९ अन् भत्ता आन्तररक श्रोि नगद ३०० ० ० ३०० ०

२११४१ िदाधधकारी बठैक 
भत्ता

आन्तररक श्रोि नगद २,५०० ० ० २,५०० ०

२११४२ िदाधधकारीअन् 
सतुपबधा

आन्तररक श्रोि नगद १४,००० ० ० १४,००० ०

२१२१४ कम्षचारी कल्ाण 
कोर

आन्तररक श्रोि नगद १,५०० ० ० १,५०० ०

२२१११ िानी िथिा पबितुली आन्तररक श्रोि नगद १,५०० ० ० १,५०० ०

२२११२ संचार महसतुल आन्तररक श्रोि नगद १,२०० ० ० १,२०० ०

२२२१२ इन्धन (काया्षलय 
प्रयोिन)

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद ४,५०० ० ० ४,५०० ०

२२२१३ सवारी साधन मम्षि 
खच्ष

आन्तररक श्रोि नगद २,५०० ० ० २,५०० ०
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२०७९/८०

कतु ल बिटे संघीय सरकार प्रदेश 
सरकार अन्तररक श्रोि

िन-
सहभागगिा

२२२१४ पबमा िथिा नवीकरण 
खच्ष

आन्तररक श्रोि नगद १,००० ० ० १,००० ०

२२२२१ मेभशनरी िथिा 
औिार मम्षि सम्ार िथिा 
सञ्ालन खच्ष

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद ७०० ० ० ७०० ०

२२२३१ पनर्मि साव्षिपनक 
सम्पचत्तको मम्षि सम्ार खच्ष

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद १,५०० ० ० १,५०० ०

२२३११ मसलन् िथिा 
काया्षलय सामाग्री

आन्तररक श्रोि नगद ६,५०० ० ० ६,५०० ०

२२३१३ ितुस्क िथिा सामग्री 
खच्ष

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद २०० ० ० २०० ०

२२३१४ इन्धन - अन् 
प्रयोिन

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद २०० ० ० २०० ०

२२३१५ ित्रिगत्रका, छिाई 
िथिा सूचना प्रकाशन खच्ष

आन्तररक श्रोि नगद २,८०० ० ० २,८०० ०

२२४११ सेवा र िरामश्ष खच्ष रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद १,५०० ० ० १,५०० ०

२२४१२ सूचना प्रणाली िथिा 
सफ्टवेयर संचालन खच्ष

आन्तररक श्रोि नगद १,५०० ० ० १,५०० ०

२२४१३ करार सेवा शतुल्क आन्तररक श्रोि नगद १६,५०० ० ० १६,५०० ०

२२४१४ सरसफाईसेवा शतुल्क रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद ५०० ० ० ५०० ०

२२४१९ अन् सेवा शतुल्क रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद ५०० ० ० ५०० ०

२२५११ कम्षचारी िाललम 
खच्ष

आन्तररक श्रोि नगद १,००० ० ० १,००० ०

२२५१२ सीि पवकास िथिा 
िनचेिना िाललम िथिा गोष्ी 
सबिन्धी खच्ष

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद ५०० ० ० ५०० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद २,००० ० ० २,००० ०

२२५२९ पवपवध काय्षक्रम 
खच्ष

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद ५०० ० ० ५०० ०

२२६११ अनतुगमन, मूल्ाकंन 
खच्ष

आन्तररक श्रोि नगद २,५०० ० ० २,५०० ०

२२६१२ भ्रमण खच्ष आन्तररक श्रोि नगद ४,००० ० ० ४,००० ०

२२७११ पवपवध खच्ष आन्तररक श्रोि नगद ५,००० ० ० ५,००० ०

२२७२१ सभा सञ्ालन खच्ष आन्तररक श्रोि नगद १,२०० ० ० १,२०० ०
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२०७९/८०

कतु ल बिटे संघीय सरकार प्रदेश 
सरकार अन्तररक श्रोि

िन-
सहभागगिा

२५३१५ अन् सस्ा सहायिा समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

५०० ५०० ० ० ०

२६४१३ अन् संस्ालाई 
सःशि्ष चालतु अनतुदान

रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद ५०० ० ० ५०० ०

२७११२ अन् सामाजिक 
सतुरक्ा

आन्तररक श्रोि नगद ५०० ० ० ५०० ०

२८१४२ घरभाडा आन्तररक श्रोि नगद १,२०० ० ० १,२०० ०

२८१४३ सवारी साधन िथिा 
मेभशनर औिार भाडा

आन्तररक श्रोि नगद ५०० ० ० ५०० ०

२८२११ रािस्व हफिा्ष आन्तररक श्रोि नगद ३,५०० ० ० ३,५०० ०

३११२१ सवारी साधन आन्तररक श्रोि नगद १,००० ० ० १,००० ०

३११२२ मेभशनरी िथिा 
औिार

आन्तररक श्रोि नगद ७,००० ० ० ७,००० ०

३११२३ फर्नचर िथिा 
हफक्चस्ष

आन्तररक श्रोि नगद ५,००० ० ० ५,००० ०

३११३४ कमप्तुटर सफ्टवेयर 
पनमा्षण िथिा खरीद खच्ष

आन्तररक श्रोि नगद ६०० ० ० ६०० ०

३११५३ पवद्तुि संरचना 
पनमा्षण

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद ६०० ० ० ६०० ०

३११५४ िटबन्ध िथिा 
बाधँपनमा्षण

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद १,००० ० ० १,००० ०

३११५६ खानेिानी संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

५०० ५०० ० ० ०

३११५७ वन िथिा वािावरण 
संरक्ण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,००० १,००० ० ० ०

३११६१ पनर्मि भवनको 
संरचनात्मक सतुधार खच्ष

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद १,००० ० ० १,००० ०

३११७१ िूँिीगि सतुधार खच्ष 
साव्षिपनक पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

६०० ६०० ० ० ०

८०५४९४०३१०२ बाणगंगा नगरिाललका नगरस्रीय ३,३५,५१० ९५,१८४ १२,१४२ १,९३,१८४ ३५,०००

२११११ िाररश्रगमक कम्षचारी समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

२,१५० ० २,१५० ० ०

२११३५ कम्षचारी प्रोत्साहन 
िथिा ितुरस्ार

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

६,९३० ६,९३० ० ० ०

२११३५ कम्षचारी प्रोत्साहन 
िथिा ितुरस्ार

रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद ४,४९७ ० ० ४,४९७ ०

२२२१४ पबमा िथिा नवीकरण 
खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

२०० २०० ० ० ०
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शीर्षक स्ोि पनकासा 
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२०७९/८०

कतु ल बिटे संघीय सरकार प्रदेश 
सरकार अन्तररक श्रोि

िन-
सहभागगिा

२२३११ मसलन् िथिा 
काया्षलय सामाग्री

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१२५ १२५ ० ० ०

२२३११ मसलन् िथिा 
काया्षलय सामाग्री

रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद ३०० ० ० ३०० ०

२२३११ मसलन् िथिा 
काया्षलय सामाग्री

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद ५०० ० ० ५०० ०

२२३१५ ित्रिगत्रका, छिाई 
िथिा सूचना प्रकाशन खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

७०० ० ७०० ० ०

२२३१५ ित्रिगत्रका, छिाई 
िथिा सूचना प्रकाशन खच्ष

आन्तररक श्रोि नगद १०० ० ० १०० ०

२२३१९ अन् काया्षलय 
संचालन खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

६०० ६०० ० ० ०

२२४११ सेवा र िरामश्ष खच्ष समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

५०० ५०० ० ० ०

२२४१२ सूचना प्रणाली िथिा 
सफ्टवेयर संचालन खच्ष

आन्तररक श्रोि नगद १,०५० ० ० १,०५० ०

२२४१३ करार सेवा शतुल्क रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद ४,४१५ ० ० ४,४१५ ०

२२४१३ करार सेवा शतुल्क रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद ३७० ० ० ३७० ०

२२४१४ सरसफाईसेवा शतुल्क आन्तररक श्रोि नगद १२० ० ० १२० ०

२२४१९ अन् सेवा शतुल्क समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

३०० ३०० ० ० ०

२२५१२ सीि पवकास िथिा 
िनचेिना िाललम िथिा गोष्ी 
सबिन्धी खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

८०० ८०० ० ० ०

२२५१२ सीि पवकास िथिा 
िनचेिना िाललम िथिा गोष्ी 
सबिन्धी खच्ष

रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद १,००० ० ० १,००० ०

२२५१२ सीि पवकास िथिा 
िनचेिना िाललम िथिा गोष्ी 
सबिन्धी खच्ष

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद ५४० ० ० ५४० ०

२२५२१ उत्ादन सामग्री / 
सेवा खच्ष

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद ६०० ० ० ६०० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद १७,७९० ० ० १७,७९० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद ६,७०० ० ० ६,७०० ०



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७९।८०

96

शीर्षक स्ोि पनकासा 
पबधध

२०७९/८०

कतु ल बिटे संघीय सरकार प्रदेश 
सरकार अन्तररक श्रोि

िन-
सहभागगिा

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

२४,४६४ २४,४६४ ० ० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष आन्तररक श्रोि नगद १,६८७ ० ० १,६८७ ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

४,८९२ ० ४,८९२ ० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष आन्तररक श्रोि नगद २२,५०० ० ० ० २२,५००

२२५२९ पवपवध काय्षक्रम 
खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

५० ५० ० ० ०

२२५२९ पवपवध काय्षक्रम 
खच्ष

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद ४०० ० ० ४०० ०

२२६११ अनतुगमन, मूल्ाकंन 
खच्ष

रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद ८०० ० ० ८०० ०

२२६११ अनतुगमन, मूल्ाकंन 
खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

३० ३० ० ० ०

२२६११ अनतुगमन, मूल्ाकंन 
खच्ष

आन्तररक श्रोि नगद २०० ० ० २०० ०

२२६१९ अन् भ्रमण खच्ष रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद १,००० ० ० १,००० ०

२२६१९ अन् भ्रमण खच्ष रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद १०० ० ० १०० ०

२५३१५ अन् सस्ा सहायिा रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद २०० ० ० २०० ०

२५३१५ अन् सस्ा सहायिा रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद १,००० ० ० १,००० ०

२५३१५ अन् सस्ा सहायिा समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

४५० ४५० ० ० ०

२७२१२ उद्ार, राहि िथिा 
ितुनस्ा्षिना खच्ष

रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद २,५०० ० ० २,५०० ०

२७२१२ उद्ार, राहि िथिा 
ितुनस्ा्षिना खच्ष

आन्तररक श्रोि नगद २,५०० ० ० २,५०० ०

२७२१३ औरधीखररद खच्ष रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद २,८०० ० ० २,८०० ०

२७२१३ औरधीखररद खच्ष समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

८०० ८०० ० ० ०

३११११ आवासीय भवन 
पनमा्षण/खररद

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद १,००० ० ० १,००० ०

३१११२ गैर आवासीय भवन 
पनमा्षण/खररद

आन्तररक श्रोि नगद १०,००० ० ० १०,००० ०
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२०७९/८०

कतु ल बिटे संघीय सरकार प्रदेश 
सरकार अन्तररक श्रोि

िन-
सहभागगिा

३१११४ िग्ा पवकास काय्ष समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,००० ० १,००० ० ०

३१११४ िग्ा पवकास काय्ष समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

२,५०० २,५०० ० ० ०

३११२२ मेभशनरी िथिा 
औिार

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

३,१७५ ३,१७५ ० ० ०

३११२२ मेभशनरी िथिा 
औिार

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद ७५ ० ० ७५ ०

३११४१ सतुरक्ा प्रणाली िथिा 
उिकरण प्राब्प्त खच्ष

रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद १,००० ० ० १,००० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद १,८०० ० ० १,८०० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद २५,८०० ० ० २५,८०० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१६,८६० १६,८६० ० ० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

आन्तररक श्रोि नगद ८,००० ० ० ८,००० ०

३११५५ धसचंाई संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

४०० ४०० ० ० ०

३११५५ धसचंाई संरचना 
पनमा्षण

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद २,४०० ० ० २,४०० ०

३११५६ खानेिानी संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,००० १,००० ० ० ०

३११५७ वन िथिा वािावरण 
संरक्ण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,५०० १,५०० ० ० ०

३११५९ अन् साव्षिपनक 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

३४,५०० ३४,५०० ० ० ०

३११५९ अन् साव्षिपनक 
पनमा्षण

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद ३५,४०० ० ० ३५,४०० ०

३११५९ अन् साव्षिपनक 
पनमा्षण

रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद २०,०४० ० ० २०,०४० ०

३११५९ अन् साव्षिपनक 
पनमा्षण

आन्तररक श्रोि नगद ३५,००० ० ० ३५,००० ०

३११५९ अन् साव्षिपनक 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

३,४०० ० ३,४०० ० ०

३११५९ अन् साव्षिपनक 
पनमा्षण

आन्तररक श्रोि नगद १२,५०० ० ० ० १२,५००



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७९।८०

98
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२०७९/८०

कतु ल बिटे संघीय सरकार प्रदेश 
सरकार अन्तररक श्रोि

िन-
सहभागगिा

३११७२ िूँिीगि अनतुसन्धान 
िथिा िरामश्ष

रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद १,५०० ० ० १,५०० ०

८०५४९४०३१११ गि वर्षको 
दाययत्व भतुक्तानी

४०,८३६.२२ ० ० ४०,८३६.२२ ०

३१११२ गैर आवासीय भवन 
पनमा्षण/खररद

आन्तररक श्रोि नगद ५,३३६.७० ० ० ५,३३६.७० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

आन्तररक श्रोि नगद ३३,९५२.४६ ० ० ३३,९५२.४६ ०

३११५९ अन् साव्षिपनक 
पनमा्षण

आन्तररक श्रोि नगद १,५४७.०६ ० ० १,५४७.०६ ०

८०५४९४०३२०१ बाणगंगा नगरिाललकावडा नं.१ ९,६८३.७६ ७,१७९.६१ ० २,५०४.१५ ०

२२५१२ सीि पवकास िथिा 
िनचेिना िाललम िथिा गोष्ी 
सबिन्धी खच्ष

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद २५० ० ० २५० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद २०० ० ० २०० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष आन्तररक श्रोि नगद ५३४.१५ ० ० ५३४.१५ ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,२०० १,२०० ० ० ०

२२५२९ पवपवध काय्षक्रम 
खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

२७९.६१ २७९.६१ ० ० ०

२२५२९ पवपवध काय्षक्रम 
खच्ष

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद २०० ० ० २०० ०

२२५२९ पवपवध काय्षक्रम 
खच्ष

रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद २० ० ० २० ०

३१११२ गैर आवासीय भवन 
पनमा्षण/खररद

आन्तररक श्रोि नगद १०० ० ० १०० ०

३१११२ गैर आवासीय भवन 
पनमा्षण/खररद

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१०० १०० ० ० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

३,६०० ३,६०० ० ० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद ४०० ० ० ४०० ०

३११५३ पवद्तुि संरचना 
पनमा्षण

रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद ३०० ० ० ३०० ०

३११५३ पवद्तुि संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

२०० २०० ० ० ०
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शीर्षक स्ोि पनकासा 
पबधध

२०७९/८०

कतु ल बिटे संघीय सरकार प्रदेश 
सरकार अन्तररक श्रोि

िन-
सहभागगिा

३११५५ धसचंाई संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

५५० ५५० ० ० ०

३११५५ धसचंाई संरचना 
पनमा्षण

रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद ३०० ० ० ३०० ०

३११५८ सरसफाई संरचना 
पनमा्षण

आन्तररक श्रोि नगद २०० ० ० २०० ०

३११५८ सरसफाई संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

३५० ३५० ० ० ०

३११५९ अन् साव्षिपनक 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

६०० ६०० ० ० ०

३११७१ िूँिीगि सतुधार खच्ष 
साव्षिपनक पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

३०० ३०० ० ० ०

८०५४९४०३२०२ बाणगंगा नगरिाललकावडा नं.२ १३,३२७.५३ ११,९९९.५० ० १,३२८.०३ ०

२२३११ मसलन् िथिा 
काया्षलय सामाग्री

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१५० १५० ० ० ०

२२३११ मसलन् िथिा 
काया्षलय सामाग्री

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद ५०० ० ० ५०० ०

२२५१२ सीि पवकास िथिा 
िनचेिना िाललम िथिा गोष्ी 
सबिन्धी खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

५० ५० ० ० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,८०० १,८०० ० ० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद २०० ० ० २०० ०

२२६१९ अन् भ्रमण खच्ष रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद ३५० ० ० ३५० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद २०० ० ० २०० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

७,७४९.५० ७,७४९.५० ० ० ०

३११५३ पवद्तुि संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

४०० ४०० ० ० ०

३११५५ धसचंाई संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

२०० २०० ० ० ०

३११५५ धसचंाई संरचना 
पनमा्षण

आन्तररक श्रोि नगद ७८.०३ ० ० ७८.०३ ०

३११५८ सरसफाई संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

३०० ३०० ० ० ०
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शीर्षक स्ोि पनकासा 
पबधध

२०७९/८०

कतु ल बिटे संघीय सरकार प्रदेश 
सरकार अन्तररक श्रोि

िन-
सहभागगिा

३११५९ अन् साव्षिपनक 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,३५० १,३५० ० ० ०

८०५४९४०३२०३ बाणगंगा नगरिाललकावडा नं.३ १०,३३५.४२ ८,४१८.३५ ० १,९१७.०६ ०

२२२३१ पनर्मि साव्षिपनक 
सम्पचत्तको मम्षि सम्ार खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१५० १५० ० ० ०

२२२३१ पनर्मि साव्षिपनक 
सम्पचत्तको मम्षि सम्ार खच्ष

आन्तररक श्रोि नगद ३०० ० ० ३०० ०

२२३११ मसलन् िथिा 
काया्षलय सामाग्री

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद ५०० ० ० ५०० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष आन्तररक श्रोि नगद १५२.०६ ० ० १५२.०६ ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद ३९० ० ० ३९० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,२०७.९३ १,२०७.९३ ० ० ०

३१११२ गैर आवासीय भवन 
पनमा्षण/खररद

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

५५० ५५० ० ० ०

३१११२ गैर आवासीय भवन 
पनमा्षण/खररद

आन्तररक श्रोि नगद ५०० ० ० ५०० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद ७५ ० ० ७५ ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

३,५७५ ३,५७५ ० ० ०

३११५५ धसचंाई संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,१३० १,१३० ० ० ०

३११५८ सरसफाई संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

६०० ६०० ० ० ०

३११५९ अन् साव्षिपनक 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,१०५.४२ १,१०५.४२ ० ० ०

३११७१ िूँिीगि सतुधार खच्ष 
साव्षिपनक पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१०० १०० ० ० ०

८०५४९४०३२०४ बाणगंगा नगरिाललकावडा नं.४ १२,०२९.७४ १०,८५० ० १,१७९.७४ ०

२२३११ मसलन् िथिा 
काया्षलय सामाग्री

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद ५०० ० ० ५०० ०

२२३११ मसलन् िथिा 
काया्षलय सामाग्री

आन्तररक श्रोि नगद १५० ० ० १५० ०

२२५१२ सीि पवकास िथिा 
िनचेिना िाललम िथिा गोष्ी 
सबिन्धी खच्ष

आन्तररक श्रोि नगद ७९.७४ ० ० ७९.७४ ०
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२०७९/८०

कतु ल बिटे संघीय सरकार प्रदेश 
सरकार अन्तररक श्रोि

िन-
सहभागगिा

२२५१२ सीि पवकास िथिा 
िनचेिना िाललम िथिा गोष्ी 
सबिन्धी खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

५० ५० ० ० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

२,८०० २,८०० ० ० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद ४०० ० ० ४०० ०

२२६१९ अन् भ्रमण खच्ष समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

३५० ३५० ० ० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

४,६०० ४,६०० ० ० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

आन्तररक श्रोि नगद ५० ० ० ५० ०

३११५३ पवद्तुि संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

८०० ८०० ० ० ०

३११५५ धसचंाई संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,५०० १,५०० ० ० ०

३११५९ अन् साव्षिपनक 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

७५० ७५० ० ० ०

८०५४९४०३२०५ बाणगंगा नगरिाललकावडा नं.५ १०,२४५.८८ ८,४७५.८८ ० १,७७० ०

२२३११ मसलन् िथिा 
काया्षलय सामाग्री

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१७५ १७५ ० ० ०

२२३११ मसलन् िथिा 
काया्षलय सामाग्री

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद ५०० ० ० ५०० ०

२२४१२ सूचना प्रणाली िथिा 
सफ्टवेयर संचालन खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

३५०.८८ ३५०.८८ ० ० ०

२२५१२ सीि पवकास िथिा 
िनचेिना िाललम िथिा गोष्ी 
सबिन्धी खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

६०० ६०० ० ० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

२,७५० २,७५० ० ० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष आन्तररक श्रोि नगद ७० ० ० ७० ०

३१११२ गैर आवासीय भवन 
पनमा्षण/खररद

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१५० १५० ० ० ०

३१११३ पनर्मि भवनको 
संरचनात्मक सतुधार खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

२५ २५ ० ० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,८०० १,८०० ० ० ०
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शीर्षक स्ोि पनकासा 
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२०७९/८०

कतु ल बिटे संघीय सरकार प्रदेश 
सरकार अन्तररक श्रोि

िन-
सहभागगिा

३११५५ धसचंाई संरचना 
पनमा्षण

रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद १,२०० ० ० १,२०० ०

३११५८ सरसफाई संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,२०० १,२०० ० ० ०

३११५९ अन् साव्षिपनक 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,२२५ १,२२५ ० ० ०

३११७२ िूँिीगि अनतुसन्धान 
िथिा िरामश्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

२०० २०० ० ० ०

८०५४९४०३२०६ बाणगंगा नगरिाललकावडा नं.६ ९,५७५.८६ ८,९४५.८६ ० ६३० ०

२२३११ मसलन् िथिा 
काया्षलय सामाग्री

आन्तररक श्रोि नगद ६०० ० ० ६०० ०

२२५१२ सीि पवकास िथिा 
िनचेिना िाललम िथिा गोष्ी 
सबिन्धी खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१००.८६ १००.८६ ० ० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,३५० १,३५० ० ० ०

२५३१५ अन् सस्ा सहायिा आन्तररक श्रोि नगद ३० ० ० ३० ०

२७२१२ उद्ार, राहि िथिा 
ितुनस्ा्षिना खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

५० ५० ० ० ०

३१११२ गैर आवासीय भवन 
पनमा्षण/खररद

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

५०० ५०० ० ० ०

३११२२ मेभशनरी िथिा 
औिार

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

९५ ९५ ० ० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

२,९०० २,९०० ० ० ०

३११५३ पवद्तुि संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

५० ५० ० ० ०

३११५५ धसचंाई संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,६०० १,६०० ० ० ०

३११५८ सरसफाई संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

८०० ८०० ० ० ०

३११५९ अन् साव्षिपनक 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,२०० १,२०० ० ० ०

३११६१ पनर्मि भवनको 
संरचनात्मक सतुधार खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

३०० ३०० ० ० ०

८०५४९४०३२०७ बाणगंगा नगरिाललकावडा नं.७ १०,७२०.८० ९,९४०.८० ० ७८० ०

२२३११ मसलन् िथिा 
काया्षलय सामाग्री

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

५२० ५२० ० ० ०
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शीर्षक स्ोि पनकासा 
पबधध

२०७९/८०

कतु ल बिटे संघीय सरकार प्रदेश 
सरकार अन्तररक श्रोि

िन-
सहभागगिा

२२३११ मसलन् िथिा 
काया्षलय सामाग्री

रािस्व बाडँफाडँ - 
संघीय सरकार

नगद ५०० ० ० ५०० ०

२२३११ मसलन् िथिा 
काया्षलय सामाग्री

आन्तररक श्रोि नगद २०० ० ० २०० ०

२२५१२ सीि पवकास िथिा 
िनचेिना िाललम िथिा गोष्ी 
सबिन्धी खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

११० ११० ० ० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,५६० १,५६० ० ० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद ८० ० ० ८० ०

२२५२९ पवपवध काय्षक्रम 
खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

३५० ३५० ० ० ०

२२६१९ अन् भ्रमण खच्ष समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१८० १८० ० ० ०

२५३१५ अन् सस्ा सहायिा समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

५० ५० ० ० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

५,०५०.८० ५,०५०.८० ० ० ०

३११५५ धसचंाई संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

८५० ८५० ० ० ०

३११५८ सरसफाई संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

४५० ४५० ० ० ०

३११५९ अन् साव्षिपनक 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

८२० ८२० ० ० ०

८०५४९४०३२०८ बाणगंगा नगरिाललकावडा नं.८ १४,०८५.३३ १२,९८५.३३ ० १,१०० ०

२२३११ मसलन् िथिा 
काया्षलय सामाग्री

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

२८०.३३ २८०.३३ ० ० ०

२२३११ मसलन् िथिा 
काया्षलय सामाग्री

आन्तररक श्रोि नगद ५०० ० ० ५०० ०

२२५१२ सीि पवकास िथिा 
िनचेिना िाललम िथिा गोष्ी 
सबिन्धी खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

२०० २०० ० ० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

३,३३५ ३,३३५ ० ० ०

३१११३ पनर्मि भवनको 
संरचनात्मक सतुधार खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१५० १५० ० ० ०
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शीर्षक स्ोि पनकासा 
पबधध

२०७९/८०

कतु ल बिटे संघीय सरकार प्रदेश 
सरकार अन्तररक श्रोि

िन-
सहभागगिा

३११२२ मेभशनरी िथिा 
औिार

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१५० १५० ० ० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

२,८०० २,८०० ० ० ०

३११५५ धसचंाई संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

३,३०० ३,३०० ० ० ०

३११५५ धसचंाई संरचना 
पनमा्षण

रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद ६०० ० ० ६०० ०

३११५८ सरसफाई संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,१४० १,१४० ० ० ०

३११५९ अन् साव्षिपनक 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,३३० १,३३० ० ० ०

३११७१ िूँिीगि सतुधार खच्ष 
साव्षिपनक पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

३०० ३०० ० ० ०

८०५४९४०३२०९ बाणगंगा नगरिाललकावडा नं.९ १३,८८०.६३ १३,२०५.६३ ० ६७५ ०

२२३११ मसलन् िथिा 
काया्षलय सामाग्री

आन्तररक श्रोि नगद ५०० ० ० ५०० ०

२२५१२ सीि पवकास िथिा 
िनचेिना िाललम िथिा गोष्ी 
सबिन्धी खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

४०० ४०० ० ० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,७२५ १,७२५ ० ० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद १७५ ० ० १७५ ०

३११२३ फर्नचर िथिा 
हफक्चस्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

४०० ४०० ० ० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

५,६७९.५६ ५,६७९.५६ ० ० ०

३११५३ पवद्तुि संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

६६९ ६६९ ० ० ०

३११५५ धसचंाई संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

३,४०७.०७ ३,४०७.०७ ० ० ०

३११५८ सरसफाई संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

५०० ५०० ० ० ०

३११५९ अन् साव्षिपनक 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

४२५ ४२५ ० ० ०

८०५४९४०३२१० बाणगंगा नगरिाललकावडा नं.१० १३,२२८.१६ १२,४२८.१६ ० ८०० ०
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शीर्षक स्ोि पनकासा 
पबधध

२०७९/८०

कतु ल बिटे संघीय सरकार प्रदेश 
सरकार अन्तररक श्रोि

िन-
सहभागगिा

२२३११ मसलन् िथिा 
काया्षलय सामाग्री

आन्तररक श्रोि नगद ७०० ० ० ७०० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,८२८.१६ १,८२८.१६ ० ० ०

३१११३ पनर्मि भवनको 
संरचनात्मक सतुधार खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

२२५ २२५ ० ० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

५,४५० ५,४५० ० ० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

आन्तररक श्रोि नगद १०० ० ० १०० ०

३११५४ िटबन्ध िथिा 
बाधँपनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

३०० ३०० ० ० ०

३११५५ धसचंाई संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,००० १,००० ० ० ०

३११५६ खानेिानी संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

७०० ७०० ० ० ०

३११५८ सरसफाई संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

४५० ४५० ० ० ०

३११५९ अन् साव्षिपनक 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

२,१२५ २,१२५ ० ० ०

३११६१ पनर्मि भवनको 
संरचनात्मक सतुधार खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

३५० ३५० ० ० ०

८०५४९४०३२११ बाणगंगा नगरिाललकावडा नं.११ १२,८८६.८३ १२,०८६.८३ ० ८०० ०

२११२१ िोशाक समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१०० १०० ० ० ०

२२२३१ पनर्मि साव्षिपनक 
सम्पचत्तको मम्षि सम्ार खच्ष

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

१,१२३.०४ १,१२३.०४ ० ० ०

२२२३१ पनर्मि साव्षिपनक 
सम्पचत्तको मम्षि सम्ार खच्ष

रािस्व बाडँफाडँ - 
प्रदेश सरकार

नगद ३०० ० ० ३०० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

२,४७२.७३ २,४७२.७३ ० ० ०

२२७११ पवपवध खच्ष आन्तररक श्रोि नगद ५०० ० ० ५०० ०

२७११२ अन् सामाजिक 
सतुरक्ा

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

२५० २५० ० ० ०

३१११२ गैर आवासीय भवन 
पनमा्षण/खररद

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

२,५०२.३६ २,५०२.३६ ० ० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

५,३०० ५,३०० ० ० ०
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शीर्षक स्ोि पनकासा 
पबधध

२०७९/८०

कतु ल बिटे संघीय सरकार प्रदेश 
सरकार अन्तररक श्रोि

िन-
सहभागगिा

३११५५ धसचंाई संरचना 
पनमा्षण

समापनकरण 
अनतुदान

नगद 
अनतुदान

३३८.६८ ३३८.६८ ० ० ०

८०५४९४०३५११ संघीय सरकारबाट हस्ान्तररि काय्षक्रम 
(शसि्ष अनतुदान)

४,५६,८०० ४,५६,८०० ० ० ०

२११११ िाररश्रगमक कम्षचारी शसि्ष अनतुदान 
चालतु

नगद 
अनतुदान

२,६४,११८ २,६४,११८ ० ० ०

२११२१ िोशाक शसि्ष अनतुदान 
चालतु

नगद 
अनतुदान

३० ३० ० ० ०

२११३१ स्ानीय भत्ता शसि्ष अनतुदान 
चालतु

नगद 
अनतुदान

२८ २८ ० ० ०

२११३४ कम्षचारीको बठैक 
भत्ता

शसि्ष अनतुदान 
चालतु

नगद 
अनतुदान

२१५ २१५ ० ० ०

२११३५ कम्षचारी प्रोत्साहन 
िथिा ितुरस्ार

शसि्ष अनतुदान 
चालतु

नगद 
अनतुदान

११ ११ ० ० ०

२११४१ िदाधधकारी बठैक 
भत्ता

शसि्ष अनतुदान 
चालतु

नगद 
अनतुदान

४० ४० ० ० ०

२२२२१ मेभशनरी िथिा 
औिार मम्षि सम्ार िथिा 
सञ्ालन खच्ष

शसि्ष अनतुदान 
चालतु

नगद 
अनतुदान

९६ ९६ ० ० ०

२२३११ मसलन् िथिा 
काया्षलय सामाग्री

शसि्ष अनतुदान 
चालतु

नगद 
अनतुदान

१८० १८० ० ० ०

२२३१५ ित्रिगत्रका, छिाई 
िथिा सूचना प्रकाशन खच्ष

शसि्ष अनतुदान 
चालतु

नगद 
अनतुदान

१५० १५० ० ० ०

२२५२१ उत्ादन सामग्री / 
सेवा खच्ष

शसि्ष अनतुदान 
चालतु

नगद 
अनतुदान

१४० १४० ० ० ०

२२५२२ काय्षक्रम खच्ष शसि्ष अनतुदान 
चालतु

नगद 
अनतुदान

९८,०१० ९८,०१० ० ० ०

२२६११ अनतुगमन, मूल्ाकंन 
खच्ष

शसि्ष अनतुदान 
चालतु

नगद 
अनतुदान

४० ४० ० ० ०

२५३११ शैभक्क 
संस्ाहरूलाई सहायिा

शसि्ष अनतुदान 
चालतु

नगद 
अनतुदान

२०,३६७ २०,३६७ ० ० ०

२७२११ छात्रवकृचत्त शसि्ष अनतुदान 
चालतु

नगद 
अनतुदान

५,६२० ५,६२० ० ० ०

२७२१३ औरधीखररद खच्ष शसि्ष अनतुदान 
चालतु

नगद 
अनतुदान

१,७५५ १,७५५ ० ० ०

३१११२ गैर आवासीय भवन 
पनमा्षण/खररद

शसि्ष अनतुदान 
ितुँिीगि

नगद 
अनतुदान

१०,००० १०,००० ० ० ०
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शीर्षक स्ोि पनकासा 
पबधध

२०७९/८०

कतु ल बिटे संघीय सरकार प्रदेश 
सरकार अन्तररक श्रोि

िन-
सहभागगिा

३१११३ पनर्मि भवनको 
संरचनात्मक सतुधार खच्ष

शसि्ष अनतुदान 
ितुँिीगि

नगद 
अनतुदान

३,६०० ३,६०० ० ० ०

३११२२ मेभशनरी िथिा 
औिार

शसि्ष अनतुदान 
ितुँिीगि

नगद 
अनतुदान

४०० ४०० ० ० ०

३११२३ फर्नचर िथिा 
हफक्चस्ष

शसि्ष अनतुदान 
ितुँिीगि

नगद 
अनतुदान

३०० ३०० ० ० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

शसि्ष अनतुदान 
ितुँिीगि

नगद 
अनतुदान

३,५०० ३,५०० ० ० ०

३११५५ धसचंाई संरचना 
पनमा्षण

शसि्ष अनतुदान 
ितुँिीगि

नगद 
अनतुदान

४,००० ४,००० ० ० ०

३११५६ खानेिानी संरचना 
पनमा्षण

शसि्ष अनतुदान 
ितुँिीगि

नगद 
अनतुदान

९,५०० ९,५०० ० ० ०

३११५९ अन् साव्षिपनक 
पनमा्षण

शसि्ष अनतुदान 
ितुँिीगि

नगद 
अनतुदान

३४,७०० ३४,७०० ० ० ०

८०५४९४०३५१२ संघीय सरकारबाट हस्ान्तररि काय्षक्रम 
(पवरेश अनतुदान)

२२,००० २२,००० ० ० ०

३११५९ अन् साव्षिपनक 
पनमा्षण

पवरेश अनतुदान 
ितुँिीगि

नगद 
अनतुदान

२२,००० २२,००० ० ० ०

८०५४९४०३५१३ संघीय सरकारबाट हस्ान्तररि 
काय्षक्रम(समितुरक अनतुदान)

४,००० ४,००० ० ० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

समितुरक अनतुदान 
ितुँिीगि

नगद 
अनतुदान

४,००० ४,००० ० ० ०

८०५४९४०३५२१ प्रदेश सरकारबाट हस्ान्तररि काय्षक्रम 
(शसि्ष अनतुदान)

१३,००० ० १३,००० ० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

शसि्ष अनतुदान 
चालतु

नगद 
अनतुदान

८,४०० ० ८,४०० ० ०

३११५९ अन् साव्षिपनक 
पनमा्षण

शसि्ष अनतुदान 
चालतु

नगद 
अनतुदान

४,६०० ० ४,६०० ० ०

८०५४९४०३५२२ प्रदेश सरकारबाट हस्ान्तररि काय्षक्रम 
(पवरेश अनतुदान)

७,००० ० ७,००० ० ०

२२२३१ पनर्मि साव्षिपनक 
सम्पचत्तको मम्षि सम्ार खच्ष

पवरेश अनतुदान 
चालतु

नगद 
अनतुदान

७,००० ० ७,००० ० ०

८०५४९४०३५२३ प्रदेश सरकारबाट हस्ान्तररि काय्षक्रम 
(समितुरक अनतुदान)

२०,००० ० २०,००० ० ०

३११५१ सडक िथिा िूल 
पनमा्षण

समितुरक अनतुदान 
ितुँिीगि

नगद 
अनतुदान

१२,००० ० १२,००० ० ०

३११५९ अन् साव्षिपनक 
पनमा्षण

समितुरक अनतुदान 
ितुँिीगि

नगद 
अनतुदान

८,००० ० ८,००० ०
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्बकाणगङ्गका नगरपकासलकका
नगर ककाय्थपकासलककाको ककायका्थलय, 

लुसम्बनी प्रदेश,  कसपलवस्ुत
नेपकाल

ककाय्थक्रम र पररयोजनका अनुिकार ्बजेट सवसनयोजन
आ.व. २०७९।०८०                अनतुसूची-६

धस.नं. क्र.सं. काय्षक्रम पववरण संकेि 
नं. स्ोि बिटे

कूल बिटे (आ.व. ०७९।८०) (म्ाद थिि योिना समेि) १,५४,१५,४६,२२८
१. आर्थिक पवकास  (रु. ८,१३,४७,०००)
१.१ ककृ पर पवकास काय्षक्रम िफ्ष   ३,६९,२४,०००

१ १ ५० प्रपिशि अनतुदानमा मागमा आधाररि व्यवसाययक 
ककृ पर काय्षक्रम

२२५२२ संघीय रािश्व २००००००

२ २ ७५ प्रपिशि अनतुदानमा च्ाउ बीउ पबिरण िथिा ढतुवानी 
अनतुदान काय्षक्रम

२२५२२ प्रदेश रािश्व ५०००००

३ ३ ८५ प्रपिशि अनतुदानमा  साना धसचंाइ्ष मम्षि सम्ार 
िथिा पनमा्षण

३११५५ संघीय रािश्व २४०००००

४ ४ ५० प्रपिशि अनतुदानमा बीउ उत्ादन काय्षक्रम 
शिप्रपिशि ढतुवानी सहहि (धान / गहु)

२२५२२ प्रदेश रािश्व ५०००००

५ ५ ७५ प्रपिशि अनतुदानमा व्यवसाययक िरकारी खेपिका 
लागी महलचङ प्ापट्क पविरण

२२५२२ प्रदेश रािश्व २०००००

६ ६ ७५ प्रपिशि अनतुदानमा हररयो मलको लागग ढैचाको 
बीउ पबिरण ढतुवानी अनतुदान शि प्रपिशि

२२५२२ प्रदेश रािश्व २०००००

७ ७ साप्ताहहक हाटबिार ककृ रक स्टल ब्यवस्ािन िथिा 
सतुदृढीकरणमा सहयोग

२२५२२ संघीय 
समापनकरण २०००००

८ ८ ५० प्रपिशि अनतुदानमा मौरी गोला िथिा घार पविरण 
काय्षक्रम ढतुवानी समेि

२२५२२ संघीय 
समापनकरण ५०००००

९ ९ ५० प्रपिशि अनतुदानमा साना मेधसनरी औिार पबिरण 
(िावरहटलर,गमपनहटलर,कन्षसेलर,िावर स्पेयर आदी )

३११२२ संघीय 
समापनकरण १००००००

१० १० नगरस्ररय ककृ रक िथिा वीउ/पवरादी व्यवसायीलाई  
िालीम (३हदने)

२२५२२ संघीय 
समापनकरण ३०००००

११ ११ स्लगि ककृ रक िाललम २२५२२ संघीय 
समापनकरण २०००००

१२ १२ Roving JTA करार २११११ प्रदेश समापनकरण ६५००००
१३ १३ करेसावारीको लागग िरकारीको धसडहकट पविरण २२५२२ प्रदेश समापनकरण १००००००
१४ १४ क्रि कहटङ (खाद्ान्न/दलहन/िलेहन/ िरकारी) २२५२२ प्रदेश समापनकरण ५००००



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७९।८०

109

धस.नं. क्र.सं. काय्षक्रम पववरण संकेि 
नं. स्ोि बिटे

१५ १५ माटो िाचँ भशवीर संचालन िथिा ककृ पर चतुन पविरण २२५२२ प्रदेश समापनकरण ३०००००
१६ १६ आइ. पि. एम. ककृ रक िाठशाला संचालन २२५२२ प्रदेश समापनकरण ३०००००
१७ १७ आकस्स्मक वाली संरक्ण सेवा २२५२२ संघीय रािश्व ३०००००
१८ १८ बाली उिचार भशपवर िथिा पबरादी सचेिना काय्षक्रम २२५२२ संघीय रािश्व २०००००
१९ १९ अन्तर जिल्ा ककृ रक भ्रमण २२५२२ संघीय रािश्व ३५००००
२० २० ककृ पर मेला प्रद्षशनी २२५२२ संघीय रािश्व २०००००
२१ २१ िरम्परागि िथिा रैथिाने बाली प्रवद््षन काय्षक्रम २२५२२ संघीय रािश्व ५००००
२२ २२ हकसान सूचीकरण काय्षक्रम २२५२२ संघीय रािश्व २०००००

२३ २३ वाली पवमा २२२१४ संघीय 
समापनकरण २०००००

२४ २४ एक वडा एक उत्ादन काय्षक्रम संचालनको लागग 
स्लगि सभनेक्ण िथिा प्रपिवेदन ियारी

२२५२२ आन्तररक श्रोि २०००००

२५ २५ रापट्रिय धान हदवश काय्षक्रम २२५२२ प्रदेश रािश्व १०००००
२६ २६ ककृ पर सम्वम्न्ध सतुचना प्रशारण २२३१५ आन्तररक श्रोि १०००००
२७ २७ काय्षक्रम अनतुगमन िथिा पवपवध खच्ष २२६११ प्रदेश रािश्व ३०००००
२८ २८ हकसान सूचीकरण काय्षक्रम २२५२२ संघीय सशि्ष ३०००००

२९ २९ ककृ पर, िशतुिनछछी िथिा मत्स्य िथाकं अध्ावधधक 
काय्षक्रम

२२५२२ संघीय सशि्ष १०००००

३० ३० खाद्ान्न बालीको उन्नि बीउ उियोगमा अनतुदान २२५२२ संघीय सशि्ष १००००००
३१ ३१ उन्नि बीउ पविरकलाई प्रोत्साहन अनतुदान २२५२२ संघीय सशि्ष १५००००

३२ ३२ सूचना प्रकाशन िथिा उन्नि बीउ उियोग अनतुगमन 
पनरीक्ण

२२५२२ संघीय सशि्ष १५००००

३३ ३३ फलफूल दशक पवरुवा रोिण काय्षक्रम २२५२२ संघीय सशि्ष ५०००००
३४ ३४ धानबाली प्रवद््षन काय्षक्रम २२५२२ संघीय सशि्ष २५०००००
३५ ३५ दलहन बाली प्रवद््षन काय्षक्रम २२५२२ संघीय सशि्ष १००००००

३६ ३६ हडपिआर अनतुसार ककृ पर बिार िूवा्षधार पनमा्षण िथिा 
पनरन्तरिा

३११५९ संघीय सशि्ष १०००००००

३७ ३७ हडि ट्वूलेल पनमा्षण (वडा न.३) ३११५५ संघीय सशि्ष ४००००००

३८ ३८ ककृ पर काय्षक्रममा लागि सहभागगिा २२५२२ लागि 
िनसहभागगिा ४७२४०००

१.२ पशु सेवा कार्षक्रम तफ्ष २,६६,२३,०००

३९ १ प्रयोगशाला सेवा (ररएिटे, कटन, लिाईड आहद 
खररद)

२२५२२ आन्तररक श्रोि ७२०००
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४० २ ककृ गत्रम गभा्षधानमा संलग्न इन्सगेमनेटरहरुलाई 
िाररश्रगमक भतुत्तानी

२११११ प्रदेश समापनकरण १५०००००

४१ ३ ककृ .ग.किा्षहरु संग १ हदने अन्तरहक्रया २२५२२ प्रदेश समापनकरण ३५०००
४२ ४ ि ैघासंको बीउ खरीद,पबिरण िथिा ढतुवानी २२५२२ प्रदेश समापनकरण २२५०००

४३ ५
ितुनोहटक रोग लगायि अन् रोग पनयन्त्रणको लागी 
पनयगमि अनतुगमन िथिा नमूना संकलन गरी प्रदेश िथिा 
संघमा ररिदोटीङग गनने

२२५२२ प्रदेश समापनकरण २४०००

४४ ६ बर्रम घासंको बीउ खरीद,पबिरण िथिा ढतुवानी २२५२२ प्रदेश समापनकरण ५०००००
४५ ७ सामाजिक िररचालक (िशतु सेवा प्रापबधधक) पनरन्तरिा २२४१३ प्रदेश रािश्व ३७००००
४६ ८ डेरीमा आधाररि ककृ रक िाठशाला २२५२२ प्रदेश रािश्व ३०००००
४७ ९ िरिीपब पनयन्त्रण भशपबर १ हदने २२५२२ प्रदेश रािश्व ५०००००
४८ १० मेला महोत्सवमा स्टल पनमा्षण २२५२२ प्रदेश रािश्व ५००००
४९ ११ पबपबध काय्षक्रम अनतुगमन िथिा अन् प्रशासपनक २२६११ प्रदेश रािश्व ५०००००

५० १२
खोि खरीद िथिा भ्यासिीनेटरहरुलाई िाररश्रगमक 
भूत्तानी (भ्यागतुि ेर चरचरे,खोरेि,रेपबि,पि.पि.आर. 
रोग पवरुद्)

२२४११ संघीय 
समापनकरण ५०००००

५१ १३ ५० प्रपिशि अनतुदानमा गाई/भैसीको फाम्ष सतुधार २२५२२ संघीय 
समापनकरण १००००००

५२ १४ ५० प्रपिशि अनतुदानमा डेरी िसल सतुधार २२५२२ संघीय 
समापनकरण १०००००

५३ १५ ५० प्रपिशि अनतुदानमा बंगतुरको फाम्ष सतुधार २२५२२ संघीय 
समापनकरण १५००००

५४ १६ ५० प्रपिशि अनतुदानमा बाख्ाको फाम्ष सतुधार २२५२२ संघीय 
समापनकरण ३०००००

५५ १७ ५० प्रपिशि अनतुदानमा मत्स्य फाम्ष सतुधार २२५२२ संघीय 
समापनकरण १०००००

५६ १८ ५० प्रपिशि अनतुदानमा मासतु िसल सतुधार २२५२२ संघीय 
समापनकरण १०००००

५७ १९ ितुनोहटक रोग लगायि अन् रोगहरू पनयन्त्रणको लागी 
१ हदने अन्तरहक्रया

२२५२२ संघीय 
समापनकरण ३५०००

५८ २० हटयोसेन्टी/सतुडान घासँको बीउ खरीद,पबिरण िथिा 
ढतुवानी

२२५२२ संघीय 
समापनकरण ५०००००

५९ २१ बड्षफलतु रोग पनयन्त्रणको लागी पनयगमि अनतुगमन गरी 
प्रदेश िथिा संघमा ररिदोटीङग गनने

२२५२२ संघीय 
समापनकरण २४०००

६० २२ िशतु  औरधी िसल, िशतुिनछछी फाम्ष,मासतु िसल,डेरी 
िसलहरूको िथाकं ब्यवस्ािन िथिा अनतुगमन

२२६११ संघीय 
समापनकरण ३००००
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अनतुदान भशक्कका लागग  िलब भत्ता अनतुदान (पवशेर 
भशक्ा िरररद अन्तरगिका भशक्क/कम्षचारीहरु 
समेि)

२११११ संघीय सशि्ष १६१९०००००

१३३ २९

माध्गमक िहका स्वीककृ ि दरवन्ीका भशक्क, 
राहि अनतुदान भशक्क  लागग िलब भत्ता अनतुदान 
(पवशेर भशक्ा िरररद अन्तरगिका भशक्क/
कम्षचारी,प्रापवधधक धारका प्रभशक्क समेि)

२११११ संघीय सशि्ष ५७७०००००

१३४ ३० प्रारस्म्क बाल पवकास  सहिकिा्षहरुको िाररश्रगमक 
िथिा पवद्ालय कम्षचारी व्यबस्ािन अनतुदान

२११११ संघीय सशि्ष ९२५२०००

१३५ ३१ प्रारस्म्क बाल पवकास  सहिकिा्षहरुको िाररश्रगमक 
िथिा पवद्ालय कम्षचारी व्यबस्ािन अनतुदान

२११११ संघीय सशि्ष १६४८०००

१३६ ३२ प्रारस्म्क बाल पवकास  सहिकिा्षहरुको िाररश्रगमक 
िथिा पवद्ालय कम्षचारी व्यबस्ािन अनतुदान

२११११ संघीय सशि्ष ३३५४०००

१३७ ३३ साव्षिपनक पवद्ालयका  पवद्ाथिमीहरुका लागग पनशतुल्क 
िाठ्यितुस्क अनतुदान

२५३११ संघीय सशि्ष ११८९०००

१३८ ३४ साव्षिपनक पवद्ालयका  पवद्ाथिमीहरुका लागग पनशतुल्क 
िाठ्यितुस्क अनतुदान

२५३११ संघीय सशि्ष ६६७७०००
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१३९ ३५ साव्षिपनक पवद्ालयका  पवद्ाथिमीहरुका लागग पनशतुल्क 
िाठ्यितुस्क अनतुदान

२५३११ संघीय सशि्ष २४२००००

१४० ३६ िोहकएका  पवद्ाथिमीको हदवा खािाका लागग  
पवद्ालयलाई अनतुदान

२२५२२ संघीय सशि्ष ४७५१०००

१४१ ३७ िोहकएका  पवद्ाथिमीको हदवा खािाका लागग  
पवद्ालयलाई अनतुदान

२२५२२ संघीय सशि्ष १३१५१०००

१४२ ३८ िोहकएका  पवद्ाथिमीको हदवा खािाका लागग  
पवद्ालयलाई अनतुदान

२२५२२ संघीय सशि्ष २३१९०००

१४३ ३९ पवद्ालय सञ्ालन िथिा व्यवस्ािन अनतुदान २२५२२ संघीय सशि्ष ४५८०००
१४४ ४० पवद्ालय सञ्ालन िथिा व्यवस्ािन अनतुदान २२५२२ संघीय सशि्ष ९३२०००
१४५ ४१ पवद्ालय सञ्ालन िथिा व्यवस्ािन अनतुदान २२५२२ संघीय सशि्ष २५६९०००

१४६ ४२

शैभक्क िहँुच सतुपनजश्ििा, अनौिचाररक िथिा 
वैकल्ल्पक भशक्ा काय्षक्रम (िरम्परागि पवद्ालय, 
वैकल्ल्पक पवद्ालय, साक्रिा र पनरन्तर भशक्ाका 
काय्षक्रम समेि)

२२५२२ संघीय सशि्ष ३९६०००

१४७ ४३

शैभक्क िहँुच सतुपनजश्ििा, अनौिचाररक िथिा 
वैकल्ल्पक भशक्ा काय्षक्रम (िरम्परागि पवद्ालय, 
वैकल्ल्पक पवद्ालय, साक्रिा र पनरन्तर भशक्ाका 
काय्षक्रम समेि)

२२५२२ संघीय सशि्ष १९४०००

१४८ ४४

शैभक्क िहँुच सतुपनजश्ििा, अनौिचाररक िथिा 
वैकल्ल्पक भशक्ा काय्षक्रम (िरम्परागि पवद्ालय, 
वैकल्ल्पक पवद्ालय, साक्रिा र पनरन्तर भशक्ाका 
काय्षक्रम समेि)

२२५२२ संघीय सशि्ष १०९२०००

१४९ ४५ पवद्ालयमा शैभक्क गतुणस्र सतुदृढीकरण  एवम ्
काय्षसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनतुदान

२२५२२ संघीय सशि्ष ७२७००००

१५० ४६ पवद्ालयमा शैभक्क गतुणस्र सतुदृढीकरण  एवम ्
काय्षसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनतुदान

२२५२२ संघीय सशि्ष २६३५०००

१५१ ४७ पवद्ालयमा शैभक्क गतुणस्र सतुदृढीकरण  एवम ्
काय्षसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनतुदान

२२५२२ संघीय सशि्ष १२९५०००

१५२ ४८ सामतुदाययक पवद्ालयका छात्राहरुलाई पनशतुल्क 
स्यापनटरी प्ाड ब्यवस्ािन

२५३११ संघीय सशि्ष ३१६५०००

१५३ ४९ सामतुदाययक पवद्ालयका छात्राहरुलाई पनशतुल्क 
स्यापनटरी प्ाड ब्यवस्ािन

२५३११ संघीय सशि्ष ५६४०००

१५४ ५० सामतुदाययक पवद्ालयका छात्राहरुलाई पनशतुल्क 
स्यापनटरी प्ाड ब्यवस्ािन

२५३११ संघीय सशि्ष ११४८०००



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७९।८०

116

धस.नं. क्र.सं. काय्षक्रम पववरण संकेि 
नं. स्ोि बिटे

१५५ ५१ माध्गमक िह कक्ा (९-१०) मा अगं्रेिी,गभणि र 
पवज्ान पवरयमा भशक्ण सहयोग अनतुदान

२२५२२ संघीय सशि्ष २११०००

१५६ ५२ माध्गमक िह कक्ा (९-१०) मा अगं्रेिी,गभणि र 
पवज्ान पवरयमा भशक्ण सहयोग अनतुदान

२२५२२ संघीय सशि्ष ११८४०००

१५७ ५३ माध्गमक िह कक्ा (९-१०) मा अगं्रेिी,गभणि र 
पवज्ान पवरयमा भशक्ण सहयोग अनतुदान

२२५२२ संघीय सशि्ष ४२९०००

१५८ ५४ आधारमतुि िह कक्ा (६-८) मा अगं्रेिी,गभणि र 
पवज्ान पवरयमा भशक्ण सहयोग अनतुदान

२२५२२ संघीय सशि्ष ४७००००

१५९ ५५ आधारमतुि िह कक्ा (६-८) मा अगं्रेिी,गभणि र 
पवज्ान पवरयमा भशक्ण सहयोग अनतुदान

२२५२२ संघीय सशि्ष ८४०००

१६० ५६ आधारमतुि िह कक्ा (६-८) मा अगं्रेिी,गभणि र 
पवज्ान पवरयमा भशक्ण सहयोग अनतुदान

२२५२२ संघीय सशि्ष १७१०००

१६१ ५७
कोभभड-१९ बाट ितुगेको शैभक्क क्पिको िररितुरण िथिा 
अन् पविदको समयमा धसकाइ पनरन्तरिाका लागग 
काय्षक्रम

२२५२२ संघीय सशि्ष ११८०००

१६२ ५८
कोभभड-१९ बाट ितुगेको शैभक्क क्पिको िररितुरण िथिा 
अन् पविदको समयमा धसकाइ पनरन्तरिाका लागग 
काय्षक्रम

२२५२२ संघीय सशि्ष ५८०००

१६३ ५९
कोभभड-१९ बाट ितुगेको शैभक्क क्पिको िररितुरण िथिा 
अन् पविदको समयमा धसकाइ पनरन्तरिाका लागग 
काय्षक्रम

२२५२२ संघीय सशि्ष ३२४०००

१६४ ६०
प्रपि पवद्ाथिमी लागिका आधारमा धसकाइ सामग्री 
िथिा हडजिटल धसकाइ समाग्री व्यवस्ाका लागग 
पवद्ालयलाइ अनतुदान

२५३११ संघीय सशि्ष ३३७७०००

१६५ ६१
प्रपि पवद्ाथिमी लागिका आधारमा धसकाइ सामग्री 
िथिा हडजिटल धसकाइ समाग्री व्यवस्ाका लागग 
पवद्ालयलाइ अनतुदान

२५३११ संघीय सशि्ष १२२५०००

१६६ ६२
प्रपि पवद्ाथिमी लागिका आधारमा धसकाइ सामग्री 
िथिा हडजिटल धसकाइ समाग्री व्यवस्ाका लागग 
पवद्ालयलाइ अनतुदान

२५३११ संघीय सशि्ष ६०२०००

१६७ ६३ सस्ागि क्मिा पवकास,िरीक्ा सञ्ालन एवम ्
पवद्ाथिमी मतुल्ाङ्कन

२२५२२ संघीय सशि्ष ७४५०००

१६८ ६४ सस्ागि क्मिा पवकास,िरीक्ा सञ्ालन एवम ्
पवद्ाथिमी मतुल्ाङ्कन

२२५२२ संघीय सशि्ष १३३०००
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१६९ ६५ सस्ागि क्मिा पवकास,िरीक्ा सञ्ालन एवम ्
पवद्ाथिमी मतुल्ाङ्कन

२२५२२ संघीय सशि्ष २७००००

१७० ६६ साव्षिपनक पवद्ालयमा अध्यनरि पवद्ाथिमीहरुका 
लागग छात्रबकृचत्त (आवासीय िथिा गैरआवासीय)

२७२११ संघीय सशि्ष ३६२४०००

१७१ ६७ साव्षिपनक पवद्ालयमा अध्यनरि पवद्ाथिमीहरुका 
लागग छात्रबकृचत्त (आवासीय िथिा गैरआवासीय)

२७२११ संघीय सशि्ष ६४५०००

१७२ ६८ साव्षिपनक पवद्ालयमा अध्यनरि पवद्ाथिमीहरुका 
लागग छात्रबकृचत्त (आवासीय िथिा गैरआवासीय)

२७२११ संघीय सशि्ष १३५१०००

१७३ ६९

केन्द्रबाट छनौट भएका नमतुना पवद्ालय,पवशेर 
पवद्ालयको क्रमागि भवन पनमा्षण िथिा कक्ा ११ 
स्ोन्नपि भएका प्रापवधधक धार पवद्ालयको ल्ाव 
व्यवस्ािन अनतुदान

३१११३ संघीय सशि्ष १२०००००

१७४ ७०

केन्द्रबाट छनौट भएका नमतुना पवद्ालय, पवशेर 
पवद्ालयको क्रमागि भवन पनमा्षण िथिा कक्ा ११ 
स्ोन्नपि भएका प्रापवधधक धार पवद्ालयको ल्ाव 
व्यवस्ािन अनतुदान

३११५९ संघीय सशि्ष ६५०००००

१७५ ७१

केन्द्रबाट छनौट भएका नमतुना पवद्ालय,पवशेर 
पवद्ालयको क्रमागि भवन पनमा्षण िथिा कक्ा ११ 
स्ोन्नपि भएका प्रापवधधक धार पवद्ालयको ल्ाव 
व्यवस्ािन अनतुदान

३१११३ संघीय सशि्ष २४०००००

२.२ स्वास्थ्य काय्षक्रम िफ्ष ५,९२,४०,०००

१७६ १
५० वर्ष माथिीका व्य्क्तहरुको नसनने रोग मधतुमेह र 
उच्च रक्तचाि िररक्ण िथिा स्कृ पनङ् भशपवर संचालन 
काय्षक्रम

२२५२२ संघीय 
समापनकरण ५०००००

१७७ २
३० वर्ष भन्ा माधथिका महहलाहरुको िाठेघर क्न्सर 
स्कृ पनङ्का लागग स्वास्थ्यकममी िररचालन िथिा भशपवर 
संचालन खच्ष

२२५२२ संघीय 
समापनकरण ५०००००

१७८ ३ महहला स्वास्थ्य स्वयं सेपवका हहि कोर स्ािना 
अनतुदान

२२५२२ संघीय 
समापनकरण ४०००००

१७९ ४ स्वास्थ्य चौकीहरुमा प्रयोगशाला संचालन िथिा 
व्यवस्ािन खच्ष अनतुदान

२२३१९ संघीय 
समापनकरण ६०००००

१८० ५ आधारभूि स्वास्थ्य सेवा केन्द्र िथिा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र 
संचालन  खच्ष अनतुदान

२२३११ संघीय 
समापनकरण १२५०००

१८१ ६ महहला सामतुदाययक स्वास्थ्य स्वयं सेपवकाहरुका लागग 
यािायाि प्रोत्साहन िथिा हदवश मनाउने

२२५२२ प्रदेश रािश्व १४०००००
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१८२ ७

पवद्ालय स्वास्थ्य भशक्ा िथिा िोरण काय्षक्रम- 
पवद्ाथिमीहरुका लागग ितुकाको औरधी पविरण र 
हकशोरीहरुलाई आइरन िथिा Folic Acid पविरण 
काय्षक्रम

२२५२२ प्रदेश रािश्व ३०००००

१८३ ८ स्वास्थ्य चौकीहरुको व्यवस्ािन िथिा संचालन खच्ष २२३११ प्रदेश रािश्व ३०००००

१८४ ९

स्वास्थ्य संस्ाहरुमा सतुते्री हुन प्रोत्साहनका लागग 
स्ापनय अस्पिाल र बर्थिङ सेन्टरमा प्रसतुिी हुने 
महहलाहरुलाई पनःशतुल्क एबितुलेन्स िथिा यािायाि 
सतुपवधा उिलधि गराउने

२२५२२ संघीय रािश्व ५५००००

१८५ १० वर्थिङ् सेन्टरहरुका लागग स्वास्थ्य सामग्री खररद २२५२९ संघीय रािश्व ४०००००

१८६ ११ क्यरोग मतुक्त नेिाल घोरणा अभभयान नेिाल अन्तग्षि 
क्यरोग मतुक्त बाणगंगा अभभयान काय्षक्रम

२२५२२ संघीय रािश्व १५०००००

१८७ १२ औरधी िथिा सर्िकल सामग्री खररद २७२१३ संघीय रािश्व २३०००००

१८८ १३ स्वास्थ्य संस्ाहरुका लागग प्रयोगशाला सामग्री, खकार 
प्ाहकङ् सामग्री र ररएिने्ट खररद

२२५२१ संघीय रािश्व ६०००००

१८९ १४ स्वास्थ्य संस्ाहरुमा काय्षरि करार कम्षचारीहरुका 
लागग िलव भत्ता खच्ष

२२४१३ संघीय रािश्व ४४१५०००

१९० १५ स्वास्थ्य सबिम्न्ध पवपवध काय्षक्रम खच्ष २२५२२ प्रदेश रािश्व ३०००००
१९१ १६ PNC Home Visit काय्षक्रमको लागग संचालन खच्ष २२५२२ प्रदेश समापनकरण ६०००००

१९२ १७ आधारभूि स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुको भौपिक िूवा्षधार 
पवकास

३११५९ प्रदेश समापनकरण ४०००००

१९३ १८ बालबाललकाको िोरण वकृगद् अनतुगमन िथिा िोरण 
िाचँ भशपवर

२२५२२ प्रदेश समापनकरण ५५००००

१९४ १९

स्ानीय िहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. र 
अस्पिालहरुमा काय्षरि कम्षचारीहरुको िलव, महगी 
भत्ता, स्ानीय भत्ता, िोराक लगायि प्रशासपनक खच्ष 
समेि

२११११ संघीय सशि्ष २६८०००००

१९५ २० मािकृ िथिा नवभशशतु काय्षक्रम संन्चालन २२५२२ संघीय सशि्ष १४०१०००
१९६ २१ प्रिनन रुग्णिा स्वास्थ्य सेवा २२५२२ संघीय सशि्ष २०००००

१९७ २२ िररवार पनयोिन हकशोर हकशोरी िथिा प्रिनन ्स्वास्थ्य 
काय्षक्रम

२२५२२ संघीय सशि्ष ६२००००

१९८ २३ िोरण काय्षक्रम २२५२२ संघीय सशि्ष ४५३०००

१९९ २४
मािकृ िथिा नवभशशतु काय्षक्रम अन्तग्षि आमा सतुरक्ा, 
गभ्षविी, रक्तसंचार, उत्परेणा सेवा, न्ानो झोला र 
पनशतुल्क गभ्षििन काय्षक्रम

२२५२२ संघीय सशि्ष ३०४३०००
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२०० २५ CBIMNCI काय्षक्रम (काय्षक्रम सगमक्ा, स्लगि 
अनतुभशक्ण, समिा िथिा िहुच काय्षक्रम)

२२५२२ संघीय सशि्ष ५०००००

२०१ २६

कोभभड १९ पवरुद् खोि अभभयान िथिा बतुस्टर खोि 
समेि संचालन ब्यवस्ािन खच्ष (िाललकास्ररय 
योिना र िाललका िथिा स्वास्थ्य सस्ा स्ररय 
सतुिररवेक्ण)

२२५२२ संघीय सशि्ष ३३६०००

२०२ २७

पनयगमि खोि सतुदृढीकरण, िूण्ष खोि सतुपनश्ििा र 
दीगोिनाको लागग सतुक्ष्मयोिना अद्ावधधक २ हदन र 
सरसफाई प्रबद्ध्न प्ाकेि ितुन्षिािगी िाललम १ हदन 
गरी ३ हदन एवं िूण्षखोि न.िा., गा.िा. सतुपनजश्ििाको 
लागग स्ापनय िह, वडा, खोि समविय सगमिी िथिा 
नवपनवार्चि िनप्रपिपन

२२५२२ संघीय सशि्ष २४७०००

२०३ २८
हात्तीिाइले रोग पबरुद्को आम औरधध सेवन 
अभभयान (MDA) संचालन (१५ जिल्ाका १९० 
िाललकाहरु)

२२५२२ संघीय सशि्ष १५०००००

२०४ २९

पवश्व औलो हदवस मनाउने, हकटिन् रोग पनयन्त्रण 
काय्षक्रमको अनतुगमन एवम ्मूल्ाङ्कन िथिा हकटिन् 
रोग पनयन्त्रणका लागग बहुपनकाय अन्तरहक्रया गनने 
िथिा Active Case Detection (औलो र 
कालािार)

२२५२२ संघीय सशि्ष ३००००

२०५ ३०

कोभभड १९ लगायि पवभभन्न महामारीिन् 
रोगहरुको रोकथिाम, पनयन्त्रण िथिा पनगरानीका 
लागग सरोकारवाला सँगको अन्तरहक्रया िथिा RRT, 
स्वास्थ्यकममी िररचालन

२२५२२ संघीय सशि्ष ५००००

२०६ ३१

िशतुिंक्ी आदीबाट हुने ईन्फतु एनिा, बड्ष फ् तु, AMR, 
धसपट्सकदोधसस, टसिोप्ाज्ोधसस आहद पवभभन्न 
सरुवारोग सबिम्न्ध रोकथिाम िथिा पनयन्त्रणका लागग 
सचेिना काय्षक्रम

२२५२२ संघीय सशि्ष २००००

२०७ ३२
रापट्रिय महहला स्वास्थ्य स्वयंसेपवका  काय्षक्रम (िोशाक 
प्रोत्साहन, यािायाि खच्ष, वार्रक सगमक्ा गोष्ी र 
हदवस मनाउने खच्ष समेि)

२२५२२ संघीय सशि्ष २७०००००

२०८ ३३ क्यरोग मतुक्त घोरणा अभभयानका पवभभन्न 
ककृ यालकलािहरु

२२५२२ संघीय सशि्ष २७०००००

२०९ ३४ आधारभूि िथिा आकस्स्मक स्वास्थ्य सेवाको लागग 
औरधध खररद

२७२१३ संघीय सशि्ष १७५५०००



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७९।८०

120

धस.नं. क्र.सं. काय्षक्रम पववरण संकेि 
नं. स्ोि बिटे

२१० ३५

स्वास्थ्य चौकी (आधारभतुि  स्वास्थ्य सेवा केन्द्र)  को 
न्तुनिम सेवा मािदडि काय्षक्रम  ( अभभमतुखीकरण, 
सगमक्ा, फलो अि , अनतुगमन िथिा सतुदृधधकरण   
समेि )

२२५२२ संघीय सशि्ष १२५०००

२११ ३६ आखँा, नाक, कान, घाटंी िथिा मतुख स्वास्थ्य सम्वम्न्ध 
अभभमतुखीकरण

२२५२२ संघीय सशि्ष १२००००

२१२ ३७
िाललका स्रमा स्वास्थ्य संस्ाहरुको माधसक बठैक, 
स्वास्थ्य काय्षक्रमहरुको डाटा भेररहफकेशन एवं 
गतुणस्र सतुधार साथि ैअध्षबार्रक एवं बार्रक सगमक्ा

२११३४ संघीय सशि्ष २१५०००

२१३ ३८ स्वास्थ्य सूचना साथि ैआइ एम य ूसतुदृढीकरण काय्षक्रम २२५२२ संघीय सशि्ष ६५०००

२१४ ३९ कोभभड १९ को भ्याक्सिनको हडजिटाइिेशन िथिा क्ू 
आर कोड प्रमाभणकरण

२२५२२ संघीय सशि्ष १२००००

२१५ ४०
पवद्ालय स्वास्थ्य भशक्ा/आमा समूह िथिा महहला 
स्वास्थ्य स्वयं सेपवकाहरुका लागग सामाजिक ब्यवहार 
िररवि्षन काय्षक्रम

२२५२२ संघीय सशि्ष ७५०००

२१६ ४१ सतुर्ििन् िदाथि्ष िथिा मध्िान सेवनको न्पूनकरण 
सबिन्धी संचार काय्षक्रम

२२५२२ संघीय सशि्ष २५०००

२१७ ४२ पबरामी नविाि भशशतु पनशतुल्क उिचार सोधभना्ष 
काय्षक्रम

२२५२२ संघीय सशि्ष ४०००००

२.३ स्वास्थ्य (आयतुवनेद) काय्षक्रम िफ्ष ५३,००,०००

२१८ १ औरधालयको िलब, भत्ता, संचालन खच्ष िथिा 
काय्षक्रम बिटे

२२५२२ संघीय सशि्ष ३२०००००

२१९ २ औरधी िथिा कच्चा िदाथि्ष खररद २७२१३ संघीय 
समापनकरण ८०००००

२२० ३ गाउँघर क्क्पनक िथिा नसनने रोग व्यवस्ािन काय्षक्रम २२५२२ संघीय रािश्व ४०००००
२२१ ४ गभ्षविी िथिा स्निाई आमा िोरण क्क्पनक २२५२२ संघीय रािश्व २०००००
२२२ ५ भान्साघर क्क्पनक काय्षक्रम (गकृहणी लभक्ि) २२५२२ संघीय रािश्व १०००००
२२३ ६ िलेलय औरधी पनमा्षण (स्वः) २२५२२ संघीय रािश्व १५००००

२२४ ७ आयतुवनेद व्यवस्ािन दैपनक हुने सामान् खच्ष २२५२९ संघीय 
समापनकरण ५००००

२२५ ८ िहडबतुहट प्रबद््षन काय्षक्रम २२५२२ प्रदेश रािश्व १०००००

२२६ ९ योग भशपवर संचालन काय्षक्रम २२५२२ संघीय 
समापनकरण ९२०००

२२७ १० योग भशपवर संचालन काय्षक्रम २२५२२ प्रदेश समापनकरण ८०००
२२८ ११ अवलोकन िथिा अनतुसन्धान भ्रमण २२६१९ संघीय रािश्व १०००००
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२२९ १२ स्ापनय िहडबतुहट िररचयात्मक काय्षक्रम २२५२२ संघीय रािश्व १०००००
२.४ खानेिानी िथिा सरसफाई र फोहर व्यवस्ािन ५१,२०,०००

२३० १ ल्ाडिहफल्ड साईडको ितुवा्षधार पनमा्षण़ ३११५९ प्रदेश रािश्व ४००००००

२३१ २ म सफा गछतु्ष  मेरो नगर काय्षक्रम पनरन्तरिा २२५२२ संघीय 
समापनकरण ५०००००

२३२ ३ स्वच्छ पिउने खानेिानी व्यवस्ािन ३११५६ संघीय 
समापनकरण ५०००००

२३३ ४ लक्ष्मणघाट शवदाह स्ल सरसफाई व्यवस्ािन २२४१४ आन्तररक श्रोि १२००००
२.५ संस्कृ पि प्रवध्षन (धार्मक संरचना पनमा्षण) २०,००,०००

२३४ १ कपिलधाम प्राककृ पिक चचहकत्सा एवम ्िहडबतुटी खेिी 
िथिा प्रशोधन

२२५२२ संघीय 
समापनकरण ७०००००

२३५ २ पििरा कलौनी कल्ाणश्वरे भशवालय मन्न्र ३११५९ संघीय 
समापनकरण ४०००००

२३६ ३ पििरा सतुिादेउराली मन्न्र व्यवस्ािन २२५२२ प्रदेश समापनकरण २०००००

२३७ ४ पवभभन्न िाििािी संस्कृ िी प्रवद््षन २२५२२ संघीय 
समापनकरण ७०००००

२.६ सामाजिक सतुरक्ा ३५,००,००,०००

२३८ १ सामाजिक सतुरक्ा ३५०००००००

२.७ बहुक्ते्रीय िोरण काय्षक्रम िफ्ष २५,००,०००

२३९ १ बहुक्ते्रीय िोरण म्ाचचङ् (िोरण संवेदनशील र 
िोरणमैत्री टोल पनमा्षण काय्षक्रम)

२२५२२ संघीय सशि्ष ८०००००

२४० २
िोरण संवेदनशील (खानेिानी िथिा सरसफाइ, ककृ पर, 
िशतुसेवा, महहला िथिा बालबाललका, भशक्ा र शासकीय 
प्रवन्ध) क्ते्रका काय्षक्रमहरू सञ्ानल)

२२५२२ संघीय सशि्ष ४७५०००

२४१ ३
िोरण संवेदनशील (खानेिानी िथिा सरसफाइ, ककृ पर, 
िशतुसेवा, महहला िथिा बालबाललका, भशक्ा र शासकीय 
प्रवन्ध) क्ते्रका काय्षक्रमहरू सञ्ानल)

२२५२२ संघीय सशि्ष ४५००००

२४२ ४ िोरण पवशेर (स्वास्थ्य) क्ते्रका काय्षक्रम सञ्ालन २२५२२ संघीय सशि्ष १५००००

२४३ ५
िोरण सतुधारको लागग पविन्न समूदायका महहला समूह 
वा सहकारीहरूलाई पविन्न सदस्यहरूको आयआि्षन 
सतुधार काय्षक्रमको गन्ष अनतुदान

२२५२२ संघीय सशि्ष ६२५०००

२.८ महहला बालबाललका िथिा यतुवा लभक्ि काय्षक्रम ६५,२५,०००

२४४ १ महहला िनप्रपिपनधध िथिा सरोकारवालाहरुका  लागग 
महहला कानतुनी अधधकार सबिन्धी िाललम

२२५२२ संघीय 
समापनकरण १५००००
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२४५ २ महहलाहरुका लागग सीि, नेिकृत्व िथिा क्मिा पवकास 
काय्षक्रम

२२५२२ संघीय 
समापनकरण ३५००००

२४६ ३

महहला सहकारी संस्ाका िदाधधकारी, पनगरानी समूह, 
महहला बालबाललका सगमपि िथिा सरोकारवाला बीच 
संस्ागि प्रगपि, लैंगगक हहसंा, सामाजिक कतु रीपि, 
कतु प्रथिा, बालपबवाह िस्ा समािमा घटेका घटनाका 
बारेमा चौमाधसक अन्तहक्र्ष या काय्षक्रम

२२५२२ संघीय 
समापनकरण १०००००

२४७ ४ सडक मानव व्यवस्ािनका लागग सबिम्न्धि संघ 
संस्ालाई अनतुदान

२२५२२ संघीय 
समापनकरण १५००००

२४८ ५ सामाजिक कतु रीपि, कतु प्रथिा, िथिा लैंगगक हहसंा सबिन्धी 
काय्षक्रम

२२५२२ संघीय 
समापनकरण ८००००

२४९ ६ बाणगंगा नगरिाललकाको लैंगगक हहसंा पनवारण 
कोरको लागग रकम

२२५२२ संघीय 
समापनकरण ५००००

२५० ७
बालश्रम, बालपबवाह, बहुपबवाह, दाइिो/ दहेि, 
बोसिी, छाउिडी िस्ा प्रथिा सबिन्धी सचेिनामूलक 
काय्षक्रम

२२५२२ संघीय 
समापनकरण ८००००

२५१ ८
हहसंा पिहडि महहला िथिा बालबाललकाका क्ते्रमा काम 
गनने संघ संस्ाहरुलाई व्यवस्ािन िथिा संचालनमा 
सहयोग

२२५२२ संघीय 
समापनकरण ४०००००

२५२ ९ नगरभभत्रका एकल महहलाहरुका लागग सीि िथिा 
क्मिा पवकास िाललम

२२५२२ संघीय 
समापनकरण २५००००

२५३ १० महहला बालबाललका िथिा ज्येष्नागररक शाखा 
अन्तग्षिका पवभभन्न बठैक खच्ष

२२५२२ संघीय रािश्व २०००००

२५४ ११ महहला िनप्रपिपनधधहरु िथिा महहला कम्षचारीहरुका 
लागग अवलोकन भ्रमण

२२५२२ संघीय रािश्व ३८००००

२५५ १२ टरिाहफक सचेिना काय्षक्रम २२५२२ संघीय 
समापनकरण ४८०००

२५६ १३ टरिाहफक सचेिना काय्षक्रम २२५२२ संघीय रािश्व २०००

२५७ १४ महहला िथिा बालबाललका शाखाका काय्षक्रम 
सञ्ालनका लागग प्रोिके्टर खररद

३११२२ संघीय रािश्व ७५०००

२५८ १५ महहला ित्रकारहरुको क्मिा पवकास िथिा हफचर 
लेखन सबिन्धी िाललम

२२५२२ संघीय रािश्व १२००००

२५९ १६
लैंगगक असन्ततुलन न्नूीकरणका लागग पवभेदिूण्ष ललङ् 
छनौट (ललङ् महहचान गरी भ्रतुण हत्ा) अन्त्य सबिन्धी 
सचेिनामूलक काय्षक्रम

२२५१२ संघीय रािश्व ४००००
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२६० १७
नगरभभत्रका छात्र/छात्राहरुका लागग लागू िदाथि्ष 
दवु्य्षसनी िथिा मानव बचेपवखन सबिन्धी १ /१ हदने 
सचेिना मूलक काय्षक्रम

२२५२२ संघीय रािश्व २५००००

२६१ १८

नगर बालसञ्जाल िथिा वडा बाल सञ्जालका 
बालबाललकाका लागग बालपबवाह,प्रिनन ्स्वास्थ्य 
िथिा महहनामारी स्वच्छिा सबिन्धी १ हदने सचेिनूलक 
काय्षक्रम

२२५२२ संघीय रािश्व २०००००

२६२ १९ कपिलवस्तु बालगकृहलाई अनतुदान रकम २२५२२ संघीय रािश्व ३०००००

२६३ २०

पविन्न िररवारका सदस्य,  बालश्रगमक सबिद् वा 
बालश्रमको िोखखममा रहकेा बालबाललकाको 
िररवारका सदस्यहरुका लागग  बकैल्ल्पक आयआि्षन 
काय्षक्रम

२२५२२
संघीय 

समापनकरण
१०००००

२६४ २१ बालउद्वार कोरका लागग रकम २२५२२
संघीय 

समापनकरण
५००००

२६५ २२ प्रते्क वडामा १/१ वटा ज्येष् नागररक हदवा सेवा 
केन्द्र व्यवस्ािना िथिा सञ्ालन

२२५२२
संघीय 

समापनकरण
५५००००

२६६ २३ अन्तितु्षस्ा सीि हस्ान्तरण िथिा संस्कृ पि सबिध्षन 
काय्षक्रम

२२५२२
संघीय 

समापनकरण
८००००

२६७ २४ अिागंिा भएका व्य्क्तहरुका लागग सीि िथिा क्मिा 
पवकास काय्षक्रम

२२५२२
संघीय 

समापनकरण
२०००००

२६८ २५ अिागंिा भएका व्य्क्तहरुका लागग सहायक समग्री 
खररद िथिा पविरण

३११५९
संघीय 

समापनकरण
१०००००

२६९ २६ गमनशीलिा सबिन्धी िाललम २२५२२ प्रदेश रािश्व १०००००
२७० २७ साकेंपिक भारा िाललम २२५२२ प्रदेश रािश्व २०००००

२७१ २८ दललि यतुवायतुवपिहरुका लागग सीि िथिा क्मिा पवकास 
काय्षक्रम

२२५२२ प्रदेश रािश्व ४०००००

२७२ २९ यौपनक िथिा लैंगगक अल्पसंख्कहरुका समस्या 
िहहचान िथिा सचेिनामूलक काय्षक्रम

२२५२२ प्रदेश रािश्व २००००

२७३ ३० महहलासंग उिप्रमतुख काय्षक्रम २२५२२ संघीय रािश्व १५०००००
२.९ अिाङ् िथिा िेष् नागररक १७,००,०००

२७४ १
अिाङ् उत्ान समाि कपिलवस्तु, वाडगंगा न.िा. 
कपिलवस्तु -४ अिाङ्िा क्ते्रमा िनचेिनामतुलक 
काय्षक्रम संचालन)

२२५२२ संघीय सशि्ष ७०००००

२७५ २
कपिलवस्तु वौगद्क अिाङ् अभभभावक संघ, बाणगंगा 
नगरिाललका, कपिलवस्तु (अिाङ्िा सबिन्धी सचेिना/
शसक्तीकरण काय्षक्रम)

२२५२२ संघीय सशि्ष ५०००००
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२७६ ३ रापट्रिय ज्येष् नागररक समाि नेिाल, बा.न.िा. ८, 
कपिलवस्तु

२२५२२ संघीय सशि्ष ५०००००

२.१० सामी (श्रम िथिा रोिगार) २९,००,०००

२७७ १ िलब िथिा सतुपबधा- मनोसामाजिक िरामश्षकिा्ष २११११ संघीय सशि्ष ४४६०००

२७८ २ िलब िथिा सतुपबधा -पवचत्तय साक्रिा  सहिकिा्ष 
क्राय्षक्रम

२११११ संघीय सशि्ष ४४६०००

२७९ ३ सामी िररयोिना कया्षवियनको लागग स्ानीय 
सरकारको िदाधधकारी सँग समविय  वैठक

२११४१ संघीय सशि्ष ४००००

२८० ४ स्ानीय िहको िाश्व ्ष चचत्रमा वैदेभशक रोिगार सबिन्धी 
िथाकं संकलन गरी समावेश गनने

२२५२२ संघीय सशि्ष ४०००००

२८१ ५ आप्रवासी स्ोि केन्द्रको काया्षलय संचालन/ कम्षचारी 
भ्रमण खच्ष / भशरोभार खच्ष

२२५२२ संघीय सशि्ष ७७०००

२८२ ६ ररटनमी स्वयंम सेवक िररचालन २११११ संघीय सशि्ष ६३२०००
२८३ ७ समतुदाय अभभमतुखीकरण काय्षक्रम २२५२२ संघीय सशि्ष १२०००

२८४ ८ स्ानीय िहमा हक्रयाभशल कामदार संिनालाई सामग्री 
सहयोग

२२५२२ संघीय सशि्ष १००००

२८५ ९

सरोकारवालाहरुसंगको अन्तरहक्रया िथिा 
अभभमतुखीकरण काय्षक्रम ( प्रहरी / ित्रकार/ गमहडया 
िररचालन/स्ानीय िनप्रपिपनधी/ स्ानीय िहको 
पवरयगि शाखा िस् ैस्वास् शाखाका स्दस्यहरु/
स्ानीयिहमा मनोसामाजिक पवरयको हदगोिन/ 
समतुदायका अगतुवाहरुलाई आप्रावसनको असर िथिा 
प्रभाव,

२२५२२ संघीय सशि्ष ७६०००

२८६ १० मनोसमाजिक िरामश्ष  संचालन खच्ष २२५२२ संघीय सशि्ष ९३०००
२८७ ११ पवचत्तय साक्रिा क्राय्षक्रम संचालन खच्ष २२५२२ संघीय सशि्ष २२५०००

२८८ १२ बदेैभशक रोिगारीमा िान चाहने सम्ापवि 
कामदारहरुलाई गहन अभभमतुखीकरण काय्षक्रम

२२५२२ संघीय सशि्ष ३०००

२८९ १३ सबिम्न्धि सरोकारवालाहरुवाट िररयोिना अनतुगमन 
िथिा मतुल्ाकंन

२२६११ संघीय सशि्ष ४००००

२९० १४ सामी प्रोफाईल िथिा अन् काय्षक्रम २२५२२ संघीय 
समापनकरण ४०००००

२.११ रापट्रिय िररचयित्र िथिा िखञ्जकरण १४,००,०००

२९१ १ एम. आइ्ष. एस. अिरेटर र हफल्ड सहायको लागग 
सञ्ार खच्ष

२२५२२ संघीय सशि्ष ७०००



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७९।८०

125

धस.नं. क्र.सं. काय्षक्रम पववरण संकेि 
नं. स्ोि बिटे

२९२ २ मेभशनरी औिार िथिा फर्नचर मम्षि सम्ार (सेवा 
केन्द्र सञ्ालानाथि्ष)

२२२२१ संघीय सशि्ष ९६०००

२९३ ३ मसलन् सामान खररद (सेवा केन्द्र सञ्ालानाथि्ष) २२३११ संघीय सशि्ष १८००००

२९४ ४ सञ्ार सामाग्री प्रसारण िथिा छिाइ्ष (सञ्ार र िँहुच 
अभभयान सञ्ालान)

२२३१५ संघीय सशि्ष १५००००

२९५ ५ पवभागले उिलवध गराउने पवधध/िद्पि अनतुसार वडा 
स्रबाट घटना दिा्ष सप्ताह अभभयान सञ्ालन

२२५२२ संघीय सशि्ष १४००००

२९६ ६ एम. आइ्ष. एस. अिरेटर र  हफल्ड सहायक 
िाररश्रगमक, चाडिव्ष खि्ष िथिा िोशाक खच्ष

२११११ संघीय सशि्ष ६६००००

२९७ ७ एम. आइ्ष. एस. अिरेटर र  हफल्ड सहायक देपनक 
भ्रमण भत्ता/यािायाि खच्ष/ईन्धन

२२५२२ संघीय सशि्ष ६००००

२९८ ८
अन् पवपवध खच्ष - आयोिना, सामाजिक सतुरक्ा 
िथिा घटना दिा्ष सबिन्धी पवभभन्न बैंठकको चचयािान 
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धस.नं. क्र.सं. काय्षक्रम पववरण संकेि 
नं. स्ोि बिटे

५०९ ७
बडिौली गन्सवा हँुदै चप्परगाउ सडक कालोित्र,े वडा 
नं. ८ दोस्ो चेनेि

३११५१ आन्तररक श्रोि २०९२४००

५१० ९

भगलाितुर बड्की सडक कालोित्र,े बनकधसया हना्षमितुर 
सडक कालोित्र,े मनकामना मन्न्र हँुदै गणशेितुर 
िोड्ने सडक कालोित्र,े बदेौली देखख झलुपनितुर सम् 
सडक कालोित्र,े पिनघेरवा हँुदै नहर सम् सडक 
कालोित्र ेिथिा नाली पनमा्षण, अमौली रामलालको 
घरदेखख नहरसम् सडक कालोित्र ेिथिा नाली पनमा्षण, 
वडा नं. ६

३११५१ आन्तररक श्रोि २९८५३५०

५११ ९
रमेश खडकाको घर देखख प्रहरी पबट अधतुरो ितुरा गददै 
बतुद् रंगशाला िोडने सडक कालोित्र े(७०/३०)

३११५१ आन्तररक श्रोि ४२१४२१

५१२ १०
धसउटी प्रपिक्ालय देखख हथिौसा गाउँ िोड्ने सडक 
कालोित्र,े गिेहडा पिनकतु ने देखख गंगौललया हँदै 
रािािानी िोड्ने सडक कालोित्र,े वडा नं. ३

३११५१ आन्तररक श्रोि ८८१८३०७

५१३ ११
धसगद्ितुर, शाम्न्तडाडँा र झुँगा सडक कालोित्र,े वडा नं. 
४

३११५१ आन्तररक श्रोि १३५५८१४

५१४ १२ पििरा अस्पिाल आइसोलेसन वाड्ष पनमा्षण ३११५९ आन्तररक श्रोि १५४७०६०

५१५ १३

पनवतुबा देखख बठानितुरा िोड्ने सडक कालोित्र,े 
बठानितुरा पनवतुबा सङ्घर्ष टोल र रािमाग्ष देखख दभक्ण 
गौरीसम् िक्ी नाला पनरन्तरिा गमलन टोल, महेन्द्र 
टोल िक्ी सडक देखख भभमकान्त अया्षलको घरसम् 
सडक कालोित्र ेर हुलाकी सडक स्रोन्निी, इमलीको 
रुखदेखख बंगलामतुखख मन्न्र िाने सडक कालोित्र े
पनरन्तरिा, रेखा शे्रष्को घरदेखख िजश्म सडक 
कालोित्र ेपनरन्तरिा, हदलबहादरु शे्रष्को घरदेखख 
कलाविी माग्ष िोड्ने सडक कालोित्र ेर िक्ी नाली 
पनमा्षण, डाडँा चौिारी कालोित्र ेसडकलाई पनरन्तरिा 
प्रगपि टोल र उटिहवा हदनेश धघगमरेको घरदेखख दभक्ण 
अधतुरो सडक र मािादेपवको घरदेखख वडा नं. २ िोड्ने 
अधतुरो कालोित्र ेपनरन्तरिा गमलन टोल उटिहवा

३११५१ आन्तररक श्रोि ४१५०२९७
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     बाणगङ्ा नगरिाललका
नगर कार्षपालिकाको कारा्षिर, कतपिवसु्

आ.व. २०७९।८० को विागत रोजनाहरु

क्र.सं. कार्षक्रम जशर्षक खि्ष 
जशर्षक बजेट स्ोत तवतनरोजजत 

बजेट
८०५४९४०३२०१ बाणगंगा नगरपालिकाविा नं.१ (धसलिङ् बजेट भः ९६,८३,७६४)

१ ककृ रकहरुको लागग बमेोसमी िरकारी खेपि िाललम २२५१२ संघीय रािश्व १०००००

२ दललि समतुदायको लागग क्मिा पवकास िाललम २२५१२ संघीय रािश्व ५००००

३ यतुवा यविीहरुको लागग डरिाइभभङ् िाललम २२५१२ संघीय रािश्व १०००००

४ अिाड्ग आयआि्षन काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

५ एकल िथिा पविन्न महहलाहरुको लागग आय आि्षन काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

६ गतुरुडको गतुम्वा मम्षि सम्ार २२५२२ आन्तररक श्रोि ५००००

७ गभ्ष सस्ार काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

८ गभ्षविी महहलाहरुके लागग क्ालधसयम चपक् पनशतुल्क पविरण २२५२२ संघीय समापनकरण ८००००

९ गभ्षविी महहलाहरुको लागग िोरण सहयोग २२५२२ संघीय समापनकरण १५००००

१० िनिािी सस्कृ पि िग्षना गन्षको लागग भेरभतुरा खररद अनतुदान २२५२२ संघीय समापनकरण १२००००

११ िेष् नागररक सम्ान काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

१२ थिारुको मतुराका थिान पनमा्षण बरैरया २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

१३ थिारुहरुको मतुराका थिान पनमा्षण  बतुड्ची टोल २२५२२ संघीय समापनकरण २०००००

१४ नेवार समतुदायका लागग साउडि धसस्टम अनतुदान २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

१५ बाल क्वको क्मिा पवकास काय्षक्रम काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

१६ बाल बाललकाहरुको लागग खेलकतु द सामाग्री पविरण २२५२२ संघीय रािश्व १०००००

१७ बाल मा पव बरैरयाको पविन्न बालबाललकाहरुके लागग न्ानो किडा पविरण काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

१८ यतुवाहरुको पवभभन्न खेलकतु द ियारी काय्षक्रम २२५२२ संघीय रािश्व १०००००

१९ पविद व्यवस्ािन पवभभन्न ठाउमा डतुवान पनयन्त्रको लागग नाला सफाइ सहहि िथिा 
फलफतु ल पवरुवा पविरण काय्षक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोि ४८४१५०

२० पविन्न र िहेने्ार बालबाललकाको लागग शैभक्क सामाग्री सहयेग काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

२१ धसद्ाथि्ष मा पव बतुड्चीमा पविन्न बालबाललकाको न्ानो किडा पविरण काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

२२ वडा काया्षलयको प्रशासपनक खच्ष २२५२९ संघीय रािश्व २०००००

२३ वडा काया्षलयको प्रशासपनक खच्ष २२५२९ संघीय समापनकरण २७९६१४

२४ वडा काया्षलयको प्रशासपनक खच्ष २२५२९ प्रदेश रािश्व २००००

२५ रािशे आस्ा फाउडेिसनको भवन पनरन्तरिा ३१११२ संघीय समापनकरण १०००००

२६ रोटरी क्वको भवन पनमा्षण ३१११२ आन्तररक श्रोि १०००००

२७ कतु स्म्या डाडाको बाटो पनरत्रिा मधतुमल् चोक सम् वाटो कालोित्रे ३११५१ संघीय समापनकरण ८०००००

२८ नगरिाललका देखख गिहेडा खानेिानी हुदै उत्तमनगर िोड्ने सडकमा िक्ी कल्भट 
सहहि बाटो स्र उन्निी  जििितुर ३११५१ संघीय समापनकरण ६०००००

२९ पनवतुवा बठनितुर सडक खडि देखख गमलन टोल माग्ष चच्ष रोडमा कालोित्र े लाइ 
पनरन्तरिा हदने ३११५१ संघीय समापनकरण ७०००००
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क्र.सं. कार्षक्रम जशर्षक खि्ष 
जशर्षक बजेट स्ोत तवतनरोजजत 

बजेट
३० रािमाग्ष चैराह बरैरया देखख सतुवास खाणको घर सम् सडक कालोित्रे ३११५१ संघीय समापनकरण ६५००००

३१ रािो ितुल देखख िजश्म धस एन धस नाला सम् कलाविी माग्ष मा दभक्ण िफ नाली 
पनमा्षण र ितुिली साककीको घडेरी देखख ितुव्ष पनम बहादरुको घर सम् सडक ग्राभेल 
शान्तीटोल

३११५१ प्रदेश रािश्व ४०००००

३२ वडाका पवभभन्न बाटो मम्षि सम्ार ३११५१ संघीय समापनकरण ३५००००

३३ हुलाकी माग्षमा िनने वडा न १ र २ को धसमानामा कल्भट पनमा्षण वडा न १ र २ को 
समान लागि सहभागगिा हुने ३११५१ संघीय समापनकरण ५०००००

३४ वडामा पवधतुि पबस्ार िथिा मम्षि ३११५३ प्रदेश रािश्व ३०००००

३५ पवधतुि िार िोल खररद गरर पवधतुि पवस्ार ३११५३ संघीय समापनकरण २०००००

३६ उत्तमनगर गमलन टोल लालमभण घर देखख िल हहमालयको घर सम् कतु लो पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण २५००००

३७ बरैरया पवष्तु अधधकारीको घर देखख माथिी िन्नालालको घर सम् पवभभन्न ठाउमा कतु लो 
र िक्ी वाल पनमा्षण ३११५५ प्रदेश रािश्व ३०००००

३८ मतुराका थिान दभक्ण िफ्ष  कतु लो र पििल डाडा देखख घोला सम्को िक्ी कतु लो पनमा्षण  
शाम्न्त श्रीनगर ३११५५ संघीय समापनकरण ३०००००

३९ दगुा्ष मन्न्र टोलमा रररीराम धघगमरेको नाला पनकास देखख दभक्ण आशथिा 
फाउडेिसनको नाली सम् र टेकराि भतुसालको घर देखख िछाडी गिहेडा खोला 
सम् रहेको अधतुरो नाली पनमा्षण

३११५८ संघीय समापनकरण ३५००००

४० बतुड्ची गाउमा नालल पनमा्षण ३११५८ आन्तररक श्रोि २०००००

४१ उत्तमनगरमा सामाजिक भवन पनमा्षण ३११५९ संघीय समापनकरण ६०००००

४२ गिहेडा खोला िभेशस भवन देखख वाड्गे चोक सम् र चार न धस एन धस अस्पिाल 
देखख माधव हाड्वेयर सम्को नाला िेभशभी वाट सरसफाइ ३११७१ संघीय समापनकरण ३०००००

८०५४९४०३२०२ बाणगंगा नगरपालिकाविा नं.२ (धसलिङ् बजेट भः १,३३,२७,५३६)

१ काय्षलयमा आवश्यक सामागग्र खररद िथिा मरमि सम्ार  काय्षक्रम २२३११ संघीय समापनकरण १५००००

२ प्रशाधसनक  खच्ष २२३११ संघीय रािश्व ५०००००

३ दललिहरुका  लागग क्मिा  पवकाश िाललम काय्षिक्रम २२५१२ संघीय समापनकरण ५००००

४ अिाङ्हरुलाइ व्यावसाय प्रवध्षनमा सहयोग २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

५ ककृ री िथिा िशतुिालन सम्वम्न्ध काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ४५००००

६ िेष् नागररक सम्ान  काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

७ महहला लक्ीि काय्षक्रम सतुते्री महहलालाइ झलु पविरण िथिा पिि गगि काय्षक्रम २२५२२ संघीय रािश्व २०००००

८ माधघ महोत्सव िथिा आहदवासी  िनिािी सस्कृ िी सरक्ण  काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण २०००००

९ यतुवा लक्ीि  काय्षक्रम  खेलकतु द सामागग्र पविरण समेि २२५२२ संघीय समापनकरण २०००००

१० वालवाललका हरुका लागग  खेलकतु द सामागग्र पविरण २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

११ पवचत्तय भशक्ा िथिा व्यासवायीक  साक्रिा काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

१२ भशक्ा सम्वम्न्ध  भौपिक िथिा गतुणस्र सतुधार काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ४०००००

१३ स्वास्थ्य, सरसफाइ सम्वम्न्ध सामागग्र पविरण िथिा अभभमतुखखकरण काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण २०००००

१४ अध्यन अवलोकन भ्रमण २२६१९ संघीय रािश्व ३५००००
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बजेट
१५ उत्तर पििरामा कल्भट पनमा्षण  प्रकटेश्वर माग्ष स्र उन्निी िथिा जझल्काइने कतु लोमा 

साचो पनमा्षण ३११५१ संघीय समापनकरण ११०००००

१६ कलौनीमा सडक िक्ी ३११५१ संघीय समापनकरण ४४९५००

१७ गवदैयामा सडक कालोित्रे ३११५१ संघीय समापनकरण २००००००

१८ गोवहडहवा हले्ली टोलमा सडक िक्ी ३११५१ संघीय समापनकरण ४५००००

१९ पिनैया गाउमा सडक िक्ी ३११५१ संघीय समापनकरण ४५००००

२० पििरा गाउ दक्ीण देखख िजश्म िाने सडक ग्राभेल िथिा १ न  र २ न  िोडने कल्भट 
पनमा्षण ३११५१ संघीय समापनकरण ८०००००

२१ पििरा िगकृिी टोलमा सडक कालोित्रे ३११५१ संघीय समापनकरण १००००००

२२ पििरा डाडा िजश्म दक्ीणको सडक ग्राभेल ३११५१ संघीय समापनकरण ५००००

२३ पििराा गाउमा सडक िक्ी ३११५१ संघीय समापनकरण ४५००००

२४ रािितुर भाटा टोलमा सडक कालोित्रे ३११५१ संघीय समापनकरण १००००००

२५ पवसनितुरा नन्नगर रािितुर वैिलितुर पििरा कटियैा गवदैयाका सडक मम्षि िथिा 
ह्तुम िाइि ३११५१ प्रदेश रािश्व २०००००

२६ पवद्तुपिकरण सम्वम्न्ध काय्षक्रम ३११५३ संघीय समापनकरण ४०००००

२७ कटियैा कमल िरामतुको घर िछाडी घोला िटवन्ध ३११५५ संघीय समापनकरण १०००००

२८ कटियैामा धसचाइको लागग िाइि िडान  गेटवल िथिा  आवश्यक सामान खररद ३११५५ आन्तररक श्रोि ७८०३६

२९ पवसनितुरा वोररङ् देखख वलेवा िाने कतु लो पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण १०००००

३० रािितुर ितुव्ष िजश्म टोलमा नाली पनमा्षण ३११५८ संघीय समापनकरण ३०००००

३१ कवड्षहल पनमा्षण, वडा नं. २ ३११५९ संघीय समापनकरण १००००००

३२ नन्नगरमा कल्भट पनमा्षण िथिा अधतुरो िाक्ष  पनमा्षण ३११५९ संघीय समापनकरण ३५००००

८०५४९४०३२०३ बाणगंगा नगरपालिकाविा नं.३ (धसलिङ् बजेट भः १,०३,३५,४२३)

१ आधारभतुि स्वास्थ्य केन्द्र मम्षि िथिा व्यवस्ािन २२२३१ आन्तररक श्रोि ३०००००

२ दललि सामतुदाययक भवन मम्षि िथिा व्यवस्ािन २२२३१ संघीय समापनकरण १५००००

३ वडा काया्षलयको प्रशासपनक खच्ष २२३११ संघीय रािश्व ५०००००

४ अिाङ् लभक्ि सहयोग काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

५ गौरी भवानी मा.पव. ब्यवस्ािन २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

६ िेष् नागररक लभक्ि सम्ान काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

७ दललि लभक्ि काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

८ नेवार संस्कृ पि संरक्ण २२५२२ संघीय समापनकरण २७९३२

९ नेवार संस्कृ पि संरक्ण २२५२२ आन्तररक श्रोि २०६८

१० बालमैत्री काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १२००००

११ महहला लभक्ि धसिपवकास,  आयआि्षन िथिा सम्ान काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

१२ महहला स्वा. स्वयम सेपवकाहरुलाई प्रोत्साहन काय्षक्रम २२५२२ प्रदेश रािश्व १२००००

१३ माघी काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ६००००

१४ यतुवा खेलकतु द काय्षक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोि १५००००
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बजेट
१५ यौनाट काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ६००००

१६ वािावरण, पविद ्व्यवस्ािन, मम्षि संभार िथिा पवपवध २२५२२ संघीय समापनकरण ४९००००

१७ स्वास्थ्य सबिन्धी पवपवध काय्षक्रम २२५२२ प्रदेश रािश्व २२००००

१८ सहि संिाल २२५२२ प्रदेश रािश्व ५००००

१९ सामतुदाययक पवद्ालयमा शैभक्क सामाग्री पविरण २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

२० साव्षिपनक सतुनतुवाई २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

२१ अधतुरो सामतुदाययक भवन पनमा्षण रािािानी ३१११२ संघीय समापनकरण ३०००००

२२ गंगौललया अधतुरो सामतुदाययक महहला भवन पनमा्षण ३१११२ आन्तररक श्रोि ५०००००

२३ धसउटीको अधतुरो सामतुदाययक भवन पनमा्षण ३१११२ संघीय समापनकरण २५००००

२४ कम्षहना िोरनाथि िोख्ेलको घरदेखख उत्तर मन्न्र हँुदै ितुल्सीराम थिारुको घरसम् 
बाटो ढलान ३११५१ संघीय समापनकरण १००००००

२५ पिलकहना प्रपिक्ालय देखख गाउँभभत्र बाटो ग्राबले ३११५१ संघीय समापनकरण २०००००

२६ भतुिहवा िगदीश चौधरीको घरदेखख उत्तर हुम बहादरु चतुदालीको खेिसम् िाने 
बाटो पवस्ार, ग्राबले िथिा धसचँाई नहर पनमा्षण ३११५१ संघीय समापनकरण ६०००००

२७ मतुर्गया उत्तर-दभक्ण टोलमा अधतुरो बाटो ग्राबले ३११५१ संघीय समापनकरण २०००००

२८ राम प्रसाद अधधकारीको घरदेखख भशव प्रसाद िौडेलको घर हँुदै कौवाघाट सम् बाटो 
पवस्ार र ग्राबले ३११५१ संघीय समापनकरण २७५०००

२९ राम बहादरु रानाको घर देखख कमल खनालको घरहँुदै गंगा देवी थिारुको घर सम् 
िटबन्ध सहहि बाटो स्रेन्निी ३११५१ संघीय समापनकरण ८०००००

३० ललला प्रसाद थिारुको घरदेखख नोखखया थिरुनीको धसमाना  सम् बाटो ग्राबले ३११५१ संघीय समापनकरण ३०००००

३१ संघ प्रसाद थिारुको घरदेखख दखुी थिारुको घरसम् बाटो ग्राबले ३११५१ प्रदेश रािश्व ७५०००

३२ सरस्विी प्रा.पव. िाने बाटो स्रोन्निी ३११५१ संघीय समापनकरण १०००००

३३ हहरालाल सतुनारको घरदेखख ितुण्ष िंगेनीको घर सम् बाटो पवस्ार ह्तुम िाईि र ग्राबले ३११५१ संघीय समापनकरण १०००००

३४ झुँगा कतु हट पनर लौगगररया कतु लोमा साचँा पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण २०००००

३५ झुँगा धसचँाई नहर पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण ५३००००

३६ मन बहादरु शे्रष्को घरदेखख दभक्ण िक्ी ढाडँसम् धसचंाई नाली पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण २०००००

३७ रेशम रेश्ीको घरदेखख खतुने दिमीको घरसम् िक्ी कतु लो पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण २०००००

३८ धनकौली गाउँमा नाली पनमा्षण ३११५८ संघीय समापनकरण २०००००

३९ स्वीटा थिारुको घरदेखख िोि बहादरु पव.क. को घर सम् नाली पनमा्षण ३११५८ संघीय समापनकरण ४०००००

४० गंगौललया अधतुरो हडउहार थिान पनमा्षण ३११५९ संघीय समापनकरण ५००००

४१ ढडैया टोलको अधतुरो प्रपिक्ालय पनमा्षण ३११५९ संघीय समापनकरण ५००००

४२ बभनी गाउँभभत्र कतु लोमा िटबन्ध ३११५९ संघीय समापनकरण १००५४२३

४३ महहला भवन भक्तौलीमा माटो िटान िथिा व्यवस्ािन ३११७१ संघीय समापनकरण १०००००

८०५४९४०३२०४ बाणगंगा नगरपालिकाविा नं.४ (धसलिङ् बजेट भः १,२०,२९,७४६)

१ प्रशाधसनक  खच्ष २२३११ संघीय रािश्व ५०००००

२ वडा काया्षलय व्यवस्ािन िथिा  सञ्ालन खच्ष २२३११ आन्तररक श्रोि १५००००
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बजेट
३ अिाङ्िा भएका व्य्क्त, अशक्त िथिा अपि पविन्न व्य्क्तहरुका लागग 

जिपवकोिाि्षनमा सहयोग २२५१२ आन्तररक श्रोि ७९७४६

४ हयेर काहटङ् िाललम २२५१२ संघीय समापनकरण ५००००
५ आरन संरक्ण २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००
६ ककृ पर , िशतु , िाललम िथिा सामाग्री पवविरण २२५२२ संघीय समापनकरण २५००००
७ खेलकतु द प्रपियोगगिाहरु संचालन, व्यवस्ािन िथिा प्रभशक्ण २२५२२ संघीय समापनकरण १५००००
८ िेष् नागररक िथिा अिाङ् लभक्ि काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १५००००
९ िाििापि कला सस्कृ पि  भारा ललिी प्रवद््षन िाललम २२५२२ संघीय समापनकरण २०००००

१० िने्चबािा , िोराक खररद २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००
११ पं्रधानमन्त्री रोिगार काय्षक्रमको सामाग्री २२५२२ संघीय समापनकरण २०००००
१२ बालमैत्री काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००
१३ रापट्य ब्याडगमन्टन प्रपियाोगगिा २२५२२ प्रदेश रािश्व २०००००
१४ पविि व्यवस्ािन िथिा राहि सामग्री पनमा्षण २२५२२ संघीय समापनकरण २५००००
१५ पविन्न ,एकल , महहला  ,दललिहरुलाइकृ लभक्ि काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ३०००००
१६ सरसफाइ  र वडा सौन्यमीकरण , ग्रीन धसटी २२५२२ संघीय समापनकरण ३०००००
१७ स्वास्थ्य सबिन्धी पवपवध काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ४५००००
१८ सामूदाययक पवध्ालय शैभक्क सामाग्री पविरण २२५२२ प्रदेश रािश्व २०००००
१९ होटल व्यवसाय प्रवद््षन िथिा फतु ड फेस्कस्टबल २२५२२ संघीय समापनकरण २५००००
२० अध्यन अवलाोकन भ्रमण २२६१९ संघीय समापनकरण ३५००००
२१ ईन्द्र काककीको घर देखख रपवन मल्को घर सम् जििितुर धसमलिानी िाने बाटो ३११५१ संघीय समापनकरण १००००००
२२ झुं गा चौिारीपनर कल्भट्ष मम्षि ३११५१ आन्तररक श्रोि ५००००
२३ झुं गा चौिारीपनर कल्भट्ष मम्षि ३११५१ संघीय समापनकरण १०००००
२४ डतुगहवा शाम्न्तचोक देखख कमला भट्राईको घर सम् िाने बाटो िथिा कल्भट पनमा्षण ३११५१ संघीय समापनकरण १००००००
२५ पनम्षल शाहीको घरपनर कल्भट्ष पनमा्षण गिहेडा ३११५१ संघीय समापनकरण २०००००
२६ बाबतुराम ज्वालीको घर देखख िजश्म  िाव्षिी आचाय्षको घर िाने बाटो स्रउन्निी ३११५१ संघीय समापनकरण २०००००
२७ भ्क्त प्रसाद सािकोटाको घर देखख राम प्रसाद सािकोटाको घरसम् सडक 

स्रोन्निी ३११५१ संघीय समापनकरण १०००००

२८ लाल बहादरु हमालको घरदेखख िमतुना नेिालीको घर सम् बाटो पनमा्षण डतुङ्हवा ३११५१ संघीय समापनकरण १००००००
२९ सूय्ष हदनको घर देखख धसद्ाथि्ष आधारभतुि पवध्ालय िाने बाटो ३११५१ संघीय समापनकरण ५०००००
३० सामूदाययक रेहडयो बतुद् आवाि देखख उत्तर िफ्ष  बाटो मम्षि िथिा स्रोन्निी ३११५१ संघीय समापनकरण ५०००००
३१ सडक, नाला ,पवितुली ,िोल पनमा्षण िथिा मम्षि स  भार ३११५३ संघीय समापनकरण ८०००००
३२ उमा खाणँको घर देखख मधतु मल् सम् दोहोरो कतु लो पनमा्षण दरखास् ३११५५ संघीय समापनकरण १५०००००
३३ नगरिाललकाको िजश्म िफ्ष  नाग थिान ३११५९ संघीय समापनकरण ३०००००
३४ मठ मन्न्र पनमा्षण, संरक्ण िथिा मम्षि ३११५९ संघीय समापनकरण ४५००००

८०५४९४०३२०५ बाणगंगा नगरपालिकाविा नं.५ (धसलिङ् बजेट भः १,०२,४५,८८८)
१ काया्षलय ब्यवस्ािन, संचार, यािायाि िथिा पबपवध २२३११ संघीय रािश्व ५०००००
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क्र.सं. कार्षक्रम जशर्षक खि्ष 
जशर्षक बजेट स्ोत तवतनरोजजत 

बजेट
२ काया्षलय व्यवस्ािन २२३११ संघीय समापनकरण ७५०००

३ टोल पवकास संस्ालाई हाि ेमाइक, लाइट िथिा वोड्ष  पविरण २२३११ संघीय समापनकरण १०००००

४ पबद्तुपिय हस्ाक्र, वेभसाइट िथिा धसफाररस सफ्टवेयर सबलीकरण २२४१२ संघीय समापनकरण ३५०८८८

५ आयमूलक ब्यवसाय िथिा रोिगारी प्रवद््षन काय्षक्रम २२५१२ संघीय समापनकरण ४०००००

६ िनप्रपिपनधी र टोल पवकास संस्ालाई नेिकृत्व पवकास काय्षक्रम २२५१२ संघीय समापनकरण १०००००

७ बदेैभशक रोिगारीमा गएका ब्य्क्तका िररवारलाई अभभमतुखखकरण काय्षक्रम २२५१२ संघीय समापनकरण १०००००

८ आन्तरीक िय्षटन प्रवद््षन काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ३०००००

९ ककृ पर औिार खरीद िथिा िशतुिालन ब्यवसाय प्रवद््षन काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ४०००००

१० ज्येष् नागररक, दललि, अिाङ् िथिा एकल महहला शस्क्तकरण काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण २५००००

११ थिारु सासं्कृ पिक िोराक पविरण २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

१२ महहला, बालबाललका शस्क्तकरण िथिा िोरण प्रोत्साहन काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ३५००००

१३ यतुवा िथिा खेलकतु द प्रवद््षन काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण २०००००

१४ वािावरण स्वच्छिा िथिा पविद व्यवस्ािन एंव उज्यालो वडा काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ४०००००

१५ पविन्न िथिा िहेने्ार पवद्ाथिमी शस्क्तकरण काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण २५००००

१६ स्वास्थ्य सं्यमसेपवकाहरुलाई साइकल पविरण २२५२२ आन्तररक श्रोि ७००००

१७ स्वास्थ्य सेवा प्रवद््षन काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५०००००

१८ ब्याडा आमा समूहको भवन पनमा्षण ३१११२ संघीय समापनकरण १५००००

१९ मधौललया बाल पवकासको भवन रंगरोहन ३१११३ संघीय समापनकरण २५०००

२० पवभभन्न ठाउंमा बाटो PCC/RCC ढलान (कोिवा, मटेररया, औरहहया, झडिा, 
धसमलखोर र बकैतुण्ठितुर समेिमा) ३११५१ संघीय समापनकरण ८०००००

२१ पवभभन्न ठाउंमा बाटो स्रोन्निी िथिा ग्राभेल (कोिवा, झडिा, मटेररया, धसमलखोर, 
बकैतुण्ठितुर, मधौललया ३११५१ संघीय समापनकरण १००००००

२२ पवभभन्न ठाउंमा धसचंाई संरचना पनमा्षण, मम्षि िथिा ह्तुम िाइि खरीद (झडिा, 
कोिवा, मटेररया, बकैतुण्ठितुर, सािमोहने समेि) ३११५५ प्रदेश रािश्व १२०००००

२३ पवभभन्न ठाउंमा नाली पनमा्षण (औरहहया, कोिवा, मधौललया, मटेररया, झडिा) ३११५८ संघीय समापनकरण १२०००००

२४ खरको छाना मतुक्त वडा अभभयान ३११५९ संघीय समापनकरण ५०००००

२५ बतुद्ल्ाडि यतुवा क्वको शौचालय पनमा्षण ३११५९ संघीय समापनकरण १२५०००

२६ पवभभन्न ठाउंमा मठ-मन्न्र, प्रपिक्ालय, चौिारी पनमा्षण िथिा स्रोन्निी (प्रपिडाडंा, 
झडिा, धसमलखोर, मटेररया समेि) ३११५९ संघीय समापनकरण ६०००००

२७ कोिवा ठतुलो िोखरी िथिा उद्ानका लागग DPR ियार ३११७२ संघीय समापनकरण २०००००

८०५४९४०३२०६ बाणगंगा नगरपालिकाविा नं.६ (धसलिङ् बजेट भः ९५,७५,८६४)

१ काया्षलय व्यवस्ािन िथिा प्रशासपनक खच्ष २२३११ आन्तररक श्रोि ६०००००

२ महहला लभक्ि धसि पवकास, आयआि्षन िथिा शस्क्तकरण काय्षक्रम २२५१२ संघीय समापनकरण १००८६४

३ अिाङ् लभक्ि सहयोग काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

४ उत्कृ ट् ककृ रक प्रोत्साहन काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण २०००००

५ ककृ पर पवकास काय्षक्रम उिकरण खररद २२५२२ संघीय समापनकरण ३०००००
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क्र.सं. कार्षक्रम जशर्षक खि्ष 
जशर्षक बजेट स्ोत तवतनरोजजत 

बजेट
६ गभ्षवपि िथिा सतुते्री महहलाहरुलाइ िोरण आहार पविरण २२५२२ संघीय समापनकरण १५००००

७ िेष् नागररक सम्ान काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १५००००

८ दललि लभक्ि सहयोग काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ७००००

९ बोलबम धाममा सतुन्ररकरण २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

१० महहला स्वास्थ्य  स्वयम सेपवका सम्ान काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ८००००

११ यतुवा िथिा खेलकतु द काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

१२ वालमैत्री पबपवध काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

१३ स्वास्थ्य भशपवर सञ्ालन काय्षक्रम (रक्तदान काय्षक्रम समेि) २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

१४ ईलाका प्रहरी काया्षलय कोिवा सहयोग २५३१५ आन्तररक श्रोि ३००००

१५ पबिद व्यवस्ािन काय्षक्रम २७२१२ संघीय समापनकरण ५००००

१६ लक्मणघाट मा पव भवन पनमा्षण ३१११२ संघीय समापनकरण ३५००००

१७ सामतुदाययक भवन पनमा्षण बदैौली ३१११२ संघीय समापनकरण १५००००

१८ वडा काया्षलय भवनमा AC िडान ३११२२ संघीय समापनकरण ९५०००

१९ देउराली मन्न्र देखख सतुठौली भाटा िोड्ने बाटो कालोित्रे ३११५१ संघीय समापनकरण ७०००००

२० प्रपिडाडँा अशोक बले्ासेको घर अगाडी बाटो कालोित्रे ३११५१ संघीय समापनकरण ६०००००

२१ मन्ततुको घर देखख रािशे गतुप्ताको घर सम् बाटो पिधसधस ३११५१ संघीय समापनकरण ६०००००

२२ वडा नं ०६ का सडक स्रोन्निी िथिा ग्राभेल (बदेौली खोके्रनीटोल हँुदै जझल्ीितुलसम्, 
भैितुरहवा टोल, बदेौली चोकदेखख लक्ष्मणघाट प्रपिक्ालय, अमौली ककृष् गैरेको 
घरदेखख भगलाितुर क्ब घरसम्, बदेौली गोररया कटेि देखख सैललहवा डाडँा हँुदै 
मनोहराितुरसम्, मनोहराितुर मन्त्रीको घरदेखख पनडर थिारुको घरसम्, गणशेितुर टोल 
कैलीबनगाइ ितुलदेखख गोपबन्को घरसम्, बनकधसया देउराली मन्न्रदेखख भाटा 
टोलसम्, बनकधसया हदउहारदेखख नयाबँाटो हँुदै भगलाितुर िानेबाटोसम्)

३११५१ संघीय समापनकरण ७०००००

२३ वडा भभत्रका पवभभन्न स्ानमा ह्तुम िाइि िथिा कल्भट्ष पनमा्षण ३११५१ संघीय समापनकरण ३०००००

२४ पवद्तुि िार िोल व्यवस्ािन खच्ष ३११५३ संघीय समापनकरण ५००००

२५ वडा भभत्र पवभभन्न स्ानमा नालल िथिा कतु लो पनमा्षण (भगलाितुर पिनकतु ने मोहन 
आचाय्षको घरदेखख हदिेन्द्र आचाय्षको घरसम्, भगलाितुर माउण् एभरेट् क्ब 
घरदेखख गैरीगाउँ बले्ासेको घरसम्, अमौली फतु लवारी टोल चन्द्रमणीको घरदेखख 
टाकतु रेको घरसम्, मनोहरीितुर राितु चौधरीको घरदेखख हदनेश चौधरीको घरसम्, 
लक्ष्मणघाट ितुकदोटेटोल, मनोहराितुर मन् ु चौधरीको घरदेखख रािेश गतुप्ताको 
घरसम्, मनोहराितुर गोिाल चौधरीको घरदेखख भशवालय मन्न्रसम्, मनोहराितुर 
िीवननाथि िाडेिको घरदेखख लक्ष्मी भट्राइको घरसम्)

३११५५ संघीय समापनकरण १६०००००

२६ खानेिानी िथिा सरसफाइ काय्षक्रम ३११५८ संघीय समापनकरण ४०००००

२७ प्रधानमन्त्री रोिगार काय्षक्रम िफ्ष  झलुनीितुर देखख कोिवा िाने बाटोमा नालल 
पनमा्षण ३११५८ संघीय समापनकरण ४०००००

२८ कभड्ष हल पनमा्षण ३११५९ संघीय समापनकरण २०००००

२९ खरको छानो न्तुपनकरण काय्षक्रम ३११५९ संघीय समापनकरण ५०००००

३० भगलाितुर भाटा टोलमा प्रपिक्ालय िथिा मन्न्र पनमा्षण ३११५९ संघीय समापनकरण २०००००

३१ लक्ष्मणघाटमा महहलाहरुको अधतुरो प्रपिक्ालय पनमा्षण ३११५९ संघीय समापनकरण १०००००
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बजेट
३२ साव्षिपनक िग्ा संरक्ण माटो िटान िथिा िारिोल पनमा्षण वडा नं ०६ ३११५९ संघीय समापनकरण २०००००

३३ खोि केन्द्र पनमा्षण िथिा आधारभतुि स्वास्थ्य सेवा केन्द्र माटो िटान िारवार र बाटो 
पनमा्षण ३११६१ संघीय समापनकरण ३०००००

८०५४९४०३२०७ बाणगंगा नगरिाललकावडा नं.७ (धसललङ् बिटे ः १,०७,२०,८०८)

१ १ घर १ हिारी पविरण २२३११ संघीय समापनकरण २५००००

२ नयापवहानी महहलासमतुहलाइ टेण् किडा  र स्वास्थ्य आमा समतुहलाई कतु चमी २२३११ संघीय समापनकरण ७००००

३ प्रशासपनक  खच्ष २२३११ संघीय रािश्व ५०००००

४ मोपिितुरडाडँा सामतुदाययक हल व्यवस्ािन २२३११ संघीय समापनकरण २०००००

५ वडा काया्षलय व्यवस्ािन २२३११ आन्तररक श्रोि २०००००

६ ककृ् री िाललम िथिा पवउ पविन पविरण २२५१२ संघीय समापनकरण ११००००

७ १ चौकीदार  १ लाइट  १ हािे माइक २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

८ अपि गररब पविन्न पवधाथिमी  सहायिा २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

९ अिाङ् भएका व्य्क्तहरुलाई आयआि्षनमा सहयोग २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

१० कपिल स्वास्थ्य आरोग्य केन्द्र व्यवस्ािन २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

११ ककृ रक प्रोत्साहन २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

१२ खेल सामग्री िथिा हक्रकेट डरिेस पविरण २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

१३ घेरवा वनगाइ मतुढेबाबा मन्न्र व्यवस्ािना २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

१४ गत्ररत्न बौद् पवहार व्यवस्ािन २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

१५ दगुा्ष मन्न्र िथिा सामतुदाययक हल व्यवस्ािन मोपिितुर २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

१६ दगुा्ष समतुह व्यवस्ािन घेरवा वनगाइ २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

१७ दललि शशक्तीकरण काय्षकम २२५२२ संघीय समापनकरण ६००००

१८ पनशतुल्क स्वास्थ्य भशपवर सञ्ालन २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

१९ फतु टवल खेल प्रपियोगगिा कोइली वनगाइ २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

२० बदेैभशक रोिगारमा गएका िररवारका सदस्य  भशक्ा सामी िररयोिना २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

२१ यतुवाहरुलाइ लागतु औरध द्वु्यसनी पबरुद् सचेिना िाललम २२५२२ संघीय समापनकरण २०००००

२२ वेटर  टेर्नङ्  काय्षक्रम २२५२२ प्रदेश रािश्व ८००००

२३ वडा भभत्र रहकेा िण्डिि ितुिारी सम्ान २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

२४ वालमैत्री काय्षक्रम    वाल क्व । वाल संिाल २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

२५ पविि व्यवस्ािन िथिा पवपवध २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

२६ सतुते्री िोरण पविरण पनरन्तरिा २२५२२ संघीय समापनकरण २०००००

२७ एकल महहला सम्ान काय्षक्रम २२५२९ संघीय समापनकरण १०००००

२८ गतुरुङ्/ मगर स स्कृ पि स रक्ण िगेना्ष २२५२९ संघीय समापनकरण १०००००

२९ थिारु स स्कृ पि स रक्ण २२५२९ संघीय समापनकरण १०००००

३० मोपिितुर गाउँको थिारु हडउवार मम्षि २२५२९ संघीय समापनकरण ५००००
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३१ िनप्रपिपनधध, पवद्ालय िथिा संघसंस्ाका प्रपिपनधधहरुको अवलोकन अध्यन २२६१९ संघीय समापनकरण १८००००

३२ िन सेवा ककृ पर सहकारी स स्ालाइ धस   धस  क्ामरा २५३१५ संघीय समापनकरण ५००००

३३ गन्सहवा गोमा कतुँ वरको घर देखख ितुव्ष बाटो ग्रेभल ३११५१ संघीय समापनकरण १०००००

३४ गन्सहवा िानी टया ङकी िश्ीम बाटो पवस्ार ग्रेभल ३११५१ संघीय समापनकरण २०००००

३५ िनचेिना िजश्म दभक्ण बाटो ढलान ३११५१ संघीय समापनकरण ४०००००

३६ जझम्पाली टोल बाटो कालो ित्रे ३११५१ संघीय समापनकरण ७०००००

३७ पिलकको घर िश्ीम बाटो पवस्ार  ग्रेभल कोइली वनगाइ ३११५१ संघीय समापनकरण २०००००

३८ िोर बहादरुको घर िजश्म बाटो पवस्ार ग्रेभल कोइली वनगाइ ३११५१ संघीय समापनकरण १०००००

३९ प्रगपिचोक देखख साहकन्धारा टोल िाने बाटोमा कालो ित्र ेिथिा नाली पनमा्षण ३११५१ संघीय समापनकरण ५०००००

४० फतु लवारी िश्ीम मनितु टोल िाने वाटो स्रउन्निी ३११५१ संघीय समापनकरण १५००००

४१ भतुइँितुरा अधतुरो सडक कालो ित्रे ३११५१ संघीय समापनकरण १००००००

४२ वग्नहवा ितुव्ष नया गाउँ िाने बाटो कालो ित्रे ३११५१ संघीय समापनकरण ७०००००

४३ वनगाइ थिारु गाउँ भभत्र बाटो कालो ित्रे ३११५१ संघीय समापनकरण ७०००००

४४ शान्तीटोल ररङरोड भभत्री बाटो  पवस्ार ग्रेभल ३११५१ संघीय समापनकरण १५००००

४५ हयतुम िाइि खररद िथिा िडान ३११५१ संघीय समापनकरण १५०८०८

४६ कोइली वनगाइ भडिारी घर िजश्म िटबन्ध ३११५५ संघीय समापनकरण १५००००

४७ गैरी गाउँ देखख िजश्म प्रगपिटोल कतु लो पवस्ार सरसफाइ ३११५५ संघीय समापनकरण १०००००

४८ घेरवा बनगाई एपवराम िौडेलको घर अगाडी कतु लो मम्षि ३११५५ संघीय समापनकरण ५००००

४९ चौरी गाउँ ितुव्ष वाणगङ्ा नदी िटवन्ध ३११५५ संघीय समापनकरण ४५००००

५० मोपिितुरडाडँा ठतुलो वोररङ िजश्म नहर पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण १०००००

५१ आधारभतुि स्वास्थ्य चौकी व्यवस्ािन िथिा नाली पनमा्षण ३११५८ संघीय समापनकरण २०००००

५२ धरेैपनडाडँा भभत्र नाली ३११५८ संघीय समापनकरण ५००००

५३ बन्द्रहवा नाली पनमा्षण  हडल्ीरािको घर िश्ीम ३११५८ संघीय समापनकरण २०००००

५४ कोइली वनगाइ अधतुरो दगुा्ष मन्न्र पनमा्षण ३११५९ संघीय समापनकरण १५००००

५५ गन्सहवा हक्रयाितुत्री भवन पनमा्षण ३११५९ संघीय समापनकरण २०००००

५६ नाली िथिा हडजिटल वोड्ष व्यवस्ािन घेरवा वनगाइ ३११५९ संघीय समापनकरण ७००००

५७ फतु सको छानो हटाऔ कक्ष ट िािा लगाऔ अभभयान पनरन्तरिा ३११५९ संघीय समापनकरण ४०००००

८०५४९४०३२०८ बाणगंगा नगरपालिकाविा नं.८ (धसलिङ् बजेट भः १,४०,८५,३३१)

१ काया्षलयको चालतु िथिा प्रशासपनक खच्ष २२३११ आन्तररक श्रोि ५०००००

२ वडा काया्षलय व्यवस्ािन िथिा उिकरण खररद २२३११ संघीय समापनकरण २८०३३१

३ महहला धसि पवकास िथिा व्यवसाय सहयोग २२५१२ संघीय समापनकरण १५००००

४ महहलाहरुलाइ नेिकृत्व पवकास िाललम २२५१२ संघीय समापनकरण ५००००

५ अपि पविन्न पवद्ाथिमीहरुलाइ प्रोत्साहन काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

६ अिाङ् र हाचत्तिाइले कतु ष्रोगगलाइ सहयोग काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

७ ककृ पर िशतुिालन सहयोग काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५०००००
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बजेट
८ खेलकतु द प्रपियोगगिा सञ्ालन िथिा खेल सहयोग काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण २८००००

९ गभ्षविी/सतुते्री महहला िोरण काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ३०००००

१० िनिापि सहयोग काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

११ िेष् नागररक सहयोग सम्ान काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण २५००००

१२ थिारु सहयोग काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १५००००

१३ दललि सहयोग काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १५००००

१४ पनशतुल्क स्वास्थ्य धसपवर काय्षक्रम सन्चालन २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

१५ िशतु िथाकं संकलन, पबमा िथिा प्रिनन काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ३०००००

१६ फलफतु ल बगैचा मलिल िथिा व्यवस्ािन २२५२२ संघीय समापनकरण १५००००

१७ बदेैभशक रोगिारबाट फर्कएका व्य्क्तहरुलाइ अभभमतुखखकरण २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

१८ मतुस्लिम समतुदायको कब्रस्ान संरक्ण २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

१९ महहला स्वास्थ्य स्वयम सेपवका सहयोग काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ७५०००

२० यतुवाहरुलाइ लागतुिदाथि्ष दवु्य्षसनी पवरुद् सचेिना िाललम/काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

२१ लक्ष्मीनारायण चोकमा रापट्रिय झडिा, सडक बचत्त िडान २२५२२ संघीय समापनकरण १५००००

२२ लक्ष्मीनारायण मन्न्रलाइ भिन सामाग्री पविरण २२५२२ संघीय समापनकरण ३००००

२३ वाल पवकास केन्द्रहरुमा स्वच्छ खानेिानी िथिा वालमैत्री काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ३०००००

२४ पविद व्यवस्ािन २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

२५ मोपिितुर स्वास्थ्य चौकी रंगरोगन, सौन्र्यकरण िथिा हकशोर हकशोरी कक् पनमा्षण ३१११३ संघीय समापनकरण १५००००

२६ बाणगंगा माध्गमक पवद्ालय लौगाइमा प्ाड भेन्न्डङ् मेधसन ३११२२ संघीय समापनकरण १०००००

२७ मेभशनरी िथिा औिार ३११२२ संघीय समापनकरण ५००००

२८ बोडगाउँ सडक ग्राभेल ३११५१ संघीय समापनकरण १०००००

२९ भागगरथिी भैसँी फम्ष देखख लोक बहादरु िौडेलको घर सम् बाटो स्रोन्निी ३११५१ संघीय समापनकरण १०००००

३० मधतुवन सडक ग्राभेल ३११५१ संघीय समापनकरण ५०००००

३१ मैरहवा लोक बहादरु िौडेलको घर देखख िजश्म चप्परगाउ सम् अधतुरो बाटो नहर 
िथिा कल्भट्ष पनमा्षण ३११५१ संघीय समापनकरण १५००००

३२ मोममी सडक ग्राभेल िथिा वाल पवकास भतुइ ढलान र िनसेवा पवद्ालय सौन्र्यकरण ३११५१ संघीय समापनकरण ३०००००

३३ वडा नं ०८ भभत्रका बाटो, कतु लो, नालल, कल्भट्ष िथिा अधतुरो भवन मम्षि संभार ३११५१ संघीय समापनकरण १३५००००

३४ संबकृद् टोलमा नाला पनमा्षण, सौन्र्यकरण िथिा बाटो ग्राभेल र माधव िौडेलको घर 
देखख धसचँाइ बोररङ् िाने बाटो ग्राभेल/पवस्ार ३११५१ संघीय समापनकरण ३०००००

३५ चप्परगाउँ सडक ग्राभेल नालल कतु लो िथिा साचँा पनमा्षण ३११५५ प्रदेश रािश्व ६०००००

३६ हडपव रेश्ीको घर देखख िेटरिोल िम् िाने कतु लो पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण २०००००

३७ ढोडेकोल नाला नहर िथिा िोखरी पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण ४५००००

३८ बडिौली मतुल कतु लो िक्ी र हदउहार पनर झरपनयामा वाल पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण ५५००००

३९ बाणगंगा ितुलचोक टोलमा िक्ी कतु लो पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण ३०००००

४० मधतुवन कतु लो र नाली पनमा्षण िथिा धसचँाइ बोररङ् मम्षि ३११५५ संघीय समापनकरण ६५००००
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४२ लौगाइ अधतुरो कतु लो िक्ी ३११५५ संघीय समापनकरण २५००००

४३ लौगाइ बोररङ् नं १ र २ मम्षि संभार ३११५५ संघीय समापनकरण १०००००

४४ धनेशितुर धसचँाइ नहर िथिा नाली पनमा्षण ३११५८ संघीय समापनकरण ७०००००

४५ बोडगाउँ नाली कतु लो िथिा ह्तुम िाइि ३११५८ संघीय समापनकरण ४४००००

४६ खड्क माग्ष स्रोन्निी गतुबिा मम्षि िथिा दगुा्ष मन्न्र मम्षि ३११५९ संघीय समापनकरण २०००००

४७ चप्परगाउँ सतुयदोदय आधारभतुि पवद्ालयको प्राङ्णमा बाउडिरिी वाल, पवद्तुपिकरण, 
िंखा िडान  िथिा सौन्र्यकरण ३११५९ संघीय समापनकरण ३७००००

४८ िलेश्वर मन्न्रमा शौचालय पनमा्षण ३११५९ संघीय समापनकरण ५००००

४९ ब्रह्ा कतु मारी इश्वरीय पवश्वपवद्ालय अधतुरो भवन पनमा्षण िथिा ढोडेकोल खेल मैदान 
मम्षि ३११५९ संघीय समापनकरण १५००००

५० मधतुवन लक्षक्ष्मनारायण मन्न्र मम्षि संभार ३११५९ संघीय समापनकरण १०००००

५१ मधतुवनी टोलमा मन्न्र मम्षि िारवार िथिा संरक्ण ३११५९ संघीय समापनकरण ५००००

५२ माललका सामतुदाययक भवनमा कािनेट कतु चमी खररद र बडिौली खेल मैदान मम्षि ३११५९ संघीय समापनकरण १५००००

५३ लौगाइ सामतुदाययक भवन मम्षि िथिा रंग रोगन ३११५९ संघीय समापनकरण १०००००

५४ वडा काया्षलय अगाडी टरिट् पनमा्षण ३११५९ संघीय समापनकरण १०००००

५५ वालाितुर दगुा्ष मन्न्र टरिट् पनमा्षण ३११५९ संघीय समापनकरण ६००००

५६ उदयितुर दगुा्ष मन्न्र रंगरोगन बाभणगाउँ दगुा्ष मन्न्र िारवार र बौद् गतुबिा बतुद् मतुर्ि 
स्ािना ३११७१ संघीय समापनकरण २०००००

५७ सररिा कलोनीमा बाटो, नालल मम्षि िथिा साव्षिपनक िग्ा संरक्ण ३११७१ संघीय समापनकरण १०००००
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१ वडा प्रशासपनक खच्ष २२३११ आन्तररक श्रोि ५०००००

२ एकल महहला क्मिा पवकास काय्षक्रम २२५१२ संघीय समापनकरण १०००००

३ हकसोर हकसोरी नेिकृत्व क्मिा पवकास काय्षक्रम २२५१२ संघीय समापनकरण १०००००

४ दललि, अिाङ लभक्ि धसिमतुलक िथिा आयआि्षन काय्षक्रम २२५१२ संघीय समापनकरण २०००००

५ कपिलधाम िररसरमा वकृक्ारोिण काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

६ कपिलधाममा बाल उद्ान पनमा्षण २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

७ ककृ रक समतुहहरुलाई अभभमतुखखकरण काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

८ खेलकतु द प्रपियोगगिा सञ्ालन िथिा खेल सामाग्री पविरण काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ३०००००

९ िेष् नागररकको भवनमा फर्नचर पनमा्षण, मम्षि िथिा माइक व्यवस्ािन २२५२२ संघीय समापनकरण १५००००

१० जिनतुवा सतुिादेउराली मन्न्र रंगरोगन २२५२२ संघीय समापनकरण ७५०००

११ थिारु,गतुरुङ,मगर संस्कृ पि संरक्ण काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ३०००००

१२ दूध व्यवसायी ककृ रकहरुलाई घासँको पवउ पविरण काय्षक्रम (हहउँदे र बखने) २२५२२ प्रदेश रािश्व १७५०००

१३ पनरन्तर सतुते्री िोरण काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण २०००००

१४ बालबाललका शस्क्तकरण िथिा प्रोत्साहन काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण २०००००

१५ भलवाड स्वास्थ्य चौकी रंगरोगन २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००
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१६ महहला िथिा स्वास्थ्य स्वयमसेपवका प्रोत्साहन काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

१७ श्री राम आधारभतुि पवद्ालय फर्नचर पनमा्षण िथिा मम्षि ३११२३ संघीय समापनकरण २०००००

१८ श्री शतुद्ोदन मा.पव.जिनतुवा फर्नचर पनमा्षण िथिा मम्षि ३११२३ संघीय समापनकरण २०००००

१९ अघा्षखाचँी चोक देखख मैररया टोल िाने सडक कालो ित्रे ३११५१ संघीय समापनकरण ८०००००

२० आवश्यक टोलका लागग होम िाईि खररद िथिा िडान ३११५१ संघीय समापनकरण ३०४५६०

२१ चौवाह कोईला सडक मम्षि ३११५१ संघीय समापनकरण १०००००

२२ िडररया राम कतु मार टोल देखख राम दपिवन धाम िाने सडक स्रोन्निी ३११५१ संघीय समापनकरण २०००००

२३ िडररया पवद्ालय िाने सडक स्रोन्निी िथिा रामकतु मार टोलिजश्म नाली पनमा्षण ३११५१ संघीय समापनकरण १००००००

२४ िजश्म जिनतुवा गाउँ िूव्ष अधतुरो सडक कालो ित्रे ३११५१ संघीय समापनकरण ७०००००

२५ बक्सिसितुर गाउँको अधतुरो सडक सडक कालो ित्रे ३११५१ संघीय समापनकरण ७०००००

२६ बद्षहवा चोक देखख बाल कल्ाण आ.पव.िोड्ने सडक कालो ित्रे ३११५१ संघीय समापनकरण ७०००००

२७ भिा्षितुर मिगढई टोलको सडक स्रोन्निी ३११५१ संघीय समापनकरण ३०००००

२८ भलवाड गाउँ िूव्ष बद्षहवा िोडने सडक कालो ित्रे ३११५१ संघीय समापनकरण ७०००००

२९ श्री गौिम बतुद् आधारभतुि पवद्ालय भभत्र कल्भट्ष पनमा्षण ३११५१ संघीय समापनकरण १७५०००

३० पवद्तुि िार िोल खररद िथिा मम्षि ३११५३ संघीय समापनकरण ६६९०००

३१ गौडी टोल धसचंाई नहर पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण १०००००

३२ चौवाह आवास िथिा धसमलघारी नाली, नहर र कल्भट्ष पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण १००००००

३३ जिनतुवा शोभा थिािा घर िजश्म नहर पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण १०००००

३४ प्रधानमन्त्री रोिगार साझदेारी काय्षक्रम अन्तग्षि पनजश्ि ठाउँमा नाला िथिा नहर 
पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण २५७०७८

३५ िूव्ष जिनतुवा दरबार भाटा नहर पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण १५००००

३६ बद्षहवा कत्रनेी खाला नहर पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण २०००००

३७ भिा्षितुर ट्तुवेल नं.६ नहर पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण २०००००

३८ भिा्षितुर भेरराि धघगमरेको घर देखख दभक्णमा नहर पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण २०००००

३९ भिा्षितुर भशवालय मन्न्र देखख िूव्ष नहर पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण ३०००००

४० भला्षवास बस िाक्ष  देखख मतुल सडक हकनार नहर पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण ७०००००

४१ भलवाड ब्याडा नहर पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण २०००००

४२ जिनतुवा देउराली चोक िूव्ष नाली पनमा्षण ३११५८ संघीय समापनकरण २०००००

४३ श्री भिा्षितुर आधारभतुि पवद्ालय भभत्र नाली पनमा्षण ३११५८ संघीय समापनकरण ३०००००

४४ िडररया रामिानकी मन्न्र िररसरमा पवश्राम स्ाल पनमा्षण िथिा माइक  खररद ३११५९ संघीय समापनकरण ७५०००

४५ िूव्ष जिनतुवा पबच गाउँको सामतुदाययक भवन प्ाट्र र रंगरोगन ३११५९ संघीय समापनकरण १०००००

४६ बद्षहवा हदवारथिान पनमा्षण ३११५९ संघीय समापनकरण ७५०००

४७ श्री बाल कल्ाण आधारभतुि पवद्ालय हफल्ड मम्षि ३११५९ संघीय समापनकरण १७५०००

८०५४९४०३२१० बाणगंगा नगरपालिकाविा नं.१० (धसलिङ् बजेट भः १,३२,२८,१६७)

१ काया्षलय व्यवस्ािन २२३११ आन्तररक श्रोि २०००००
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क्र.सं. कार्षक्रम जशर्षक खि्ष 
जशर्षक बजेट स्ोत तवतनरोजजत 

बजेट
२ प्रशासपनक खच्ष बठैक भत्ता इन्धन पवपवध खच्ष २२३११ आन्तररक श्रोि ५०००००

३ अिाङ् लभक्ि सम्ान काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

४ एकल महहला सम्ान काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

५ िनिास ग वडाका कतु रा काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

६ िेष् नागररक काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

७ दललि लभक्ि काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

८ प्रहरी हािमेालो काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

९ बालमैत्री काय्षक्रमलाइ पनरन्तरिा (१५००००) िथिा बाल सञ्जाललाई िाललम 
(७५०००) २२५२२ संघीय समापनकरण २२५०००

१० मधशेी मतुस्लिम समतुदाय लभक्ि सम्ान काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

११ मानव अधधकार सबिन्धी सचेिना मतुलक काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

१२ वडा स्रीय खेलकतु द काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण २०००००

१३ व्यवसाययक ककृ रकहरुलाइ घासँको पबउ र िरकारीको पबउ पविरण २२५२२ संघीय समापनकरण २६००००

१४ पविद व्यवस्ािन २२५२२ संघीय समापनकरण १७८१६७

१५ पवभभन्न िािीको कला स स्कृ पि सरक्ण काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १५००००

१६ सरसफाइ अभभयान काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण २६५०००

१७ सहि हकशोर हकशोरीहरुका लागग काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

१८ साव्षिपनक सतुनतुवाइ िथिा सतुचना स चार सबिन्धी काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

१९ पबरितुर अश्रमको वालमा रेललङ ३१११३ संघीय समापनकरण ७५०००

२० सशस्त्र बशे क्ाम्पमा भान्साकोठा मम्षि ३१११३ संघीय समापनकरण १५००००

२१ अहहरौली गाउँमा ग्राभेल ३११५१ संघीय समापनकरण १५००००

२२ करैललया भशवचरणको घरदेखख मेचकतु रीडाडँा सम् ग्राभेल र करैललया ढाढँ पनमा्षण 
200/200 ३११५१ संघीय समापनकरण ४०००००

२३ ियितुर ितुल देखख भौसाही िाने बाटो ग्रावेल ३११५१ संघीय समापनकरण १०००००

२४ ठूलो गल्ा मदनको फाम्षदेखख उत्तर ककृ पर सडक ग्राभेल ३११५१ संघीय समापनकरण १५००००

२५ दानाितुर देवी कतु वरको घर देखख िजश्म आउने ितुरानो गाउँ छोइ दभक्ण िोखरहहया 
टोल ग्राभेल ३११५१ संघीय समापनकरण १०००००

२६ िटना देखख मेचकतु री िानेबाटोमा ितुरानो ठाउँमा हू्मिाइि िथिा बाटो ग्राभेल ३११५१ संघीय समापनकरण १०००००

२७ िटना वडा काया्षलय देखख दभक्ण िफ्ष  बतुधइको घर सम् ग्राभेल ३११५१ संघीय समापनकरण १०००००

२८ िटना भशवमन्न्र देखख िोखरहहया टोल रामिीको घर सम् ग्राभेल ३११५१ संघीय समापनकरण १५००००

२९ पििरा गाउँको दभक्ण ितुव्ष ककृ पर सडकमा िक्ी ितुल पनमा्षण ३११५१ संघीय समापनकरण १००००००

३० बनकट्ट् शान्तीटोल ग्राभेल ३११५१ संघीय समापनकरण १०००००

३१ बनकट्ट् स्तु लमा गेट पनमा्षण िथिा ग्रावेल ३११५१ संघीय समापनकरण २०००००

३२ बहादरुितुर चादँनीचोक देखख गोगाितुर गाउँ हँुदै कोठी सम् सडक मम्षि िथिा ग्राभेल ३११५१ संघीय समापनकरण १५००००

३३ पबरितुर देखख ियितुर अधतुरो कालोित्र ेसम् सडक मम्षि िथिा स्रोन्निी ३११५१ संघीय समापनकरण ५०००००
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क्र.सं. कार्षक्रम जशर्षक खि्ष 
जशर्षक बजेट स्ोत तवतनरोजजत 

बजेट
३४ मेचकतु री कोटही थिानको ितुव्ष कल्भट्ष पनमा्षण ( ३०००००) लक्ष्मणको घर नजिक 

बाधँ पनमा्षण (२०००००) इललयासको घर देखख िूव्ष गल्ीमा ग्रावेल ३११५१ संघीय समापनकरण ६०००००

३५ गमलनचोक देखख ठतुलो गल्ा सम् सडक मम्षि िथिा ग्राभेल ३११५१ संघीय समापनकरण ४०००००

३६ रिनितुर िोहवा देखख उत्तर सम्ान घाट िाने बाटोमा ह्तुमिाइि सहहि माटो िटान ३११५१ संघीय समापनकरण १०००००

३७ रुदलको घरदेखख करमहवा सम् ग्राभेल ३११५१ संघीय समापनकरण २५००००

३८ पवरितुर देखख सोनितुर सम् सडक  ग्रावेल िथिा मम्षि ३११५१ संघीय समापनकरण ३०००००

३९ सडक ग्राबले िथिा मम्षि ३११५१ आन्तररक श्रोि १०००००

४० सरस्विी अधारभतुि पवद्ालयको उत्तर िफ्ष  गलहाको बाधँ सम् सडक ग्राभेल ३११५१ संघीय समापनकरण २०००००

४१ सानो गल्ा ग्राभेल ३११५१ संघीय समापनकरण १०००००

४२ सानो बहादरुितुर मपनरामको देखख फलहरीको घर हँुदै कोठी नदी सम् ग्राभेल ३११५१ संघीय समापनकरण ३०००००

४३ िटना अधतुरो बाधँ पनमा्षण ३११५४ संघीय समापनकरण ३०००००

४४ ठूलो ठेकही बडघरको घरदेखख रामकतु मारको घर सम् िजश्म िफ्ष  कूलोमा वाल पनमा्षण ३११५५ संघीय समापनकरण ५०००००

४५ नौगइया गाउँको िोखरीमा सडक हकनारमा िटब्न्ध र मस्जििमा शौचालय पनमा्षण 
(५० हिार) ३११५५ संघीय समापनकरण ३५००००

४६ बहादरुितुर गाउको िूव्ष बडौराधतुरा देखख ितुछेहटया सम् धसचाईको लागग िानी 
व्यवस्ािन ३११५५ संघीय समापनकरण १५००००

४७ खानेिानी हडैि िाइि िडान ३११५६ संघीय समापनकरण ६०००००

४८ िकडीचािामा किटीबोरीङ् पनमा्षण ३११५६ संघीय समापनकरण १०००००

४९ धतुरहवा ितुल देखख मझौवा कालोित्रे सम् सडक मम्षि ग्राभेल र मझौवा गाउँभभत्र 
नाली पनमा्षण 2/300000 ३११५८ संघीय समापनकरण ४५००००

५० अध्यन अवलोकन भ्रमण ३११५९ संघीय समापनकरण ३०००००

५१ कामिा माध्गमक पवद्ालय साइकल सै्टडि पनमा्षण र रङरोगन ३११५९ संघीय समापनकरण ३०००००

५२ खरको छाना हटाउ हटन लगाउ अभभयान ३११५९ संघीय समापनकरण ४२५०००

५३ ियगतुरुदेव अश्रममा बाउडिीवाल ३११५९ संघीय समापनकरण १०००००

५४ प्रपिटोल प्रपिक्ालय ३११५९ संघीय समापनकरण १०००००

५५ मदरसा अल इलिाहको झ्ाल ढोका ३११५९ संघीय समापनकरण १५००००

५६ रिनितुर िालमा फाटक पनमा्षण ३११५९ संघीय समापनकरण २०००००

५७ रिनितुरमा अधतुरो नाली पनमा्षण र अधतुरो प्रपिक्ालयमा हटन िडान 3/50 ३११५९ संघीय समापनकरण ३५००००

५८ वडा सगमपिको पनणा्षनतुसार बाटो मम्षि ३११५९ संघीय समापनकरण २०००००

५९ फदवा प्रहरी चौकी गेट पनमा्षण ३११६१ संघीय समापनकरण १०००००

६० बहादरुितुर भशव मन्न्रमा रङरोगन ३११६१ संघीय समापनकरण १५००००

६१ सरस्विी अधारभतुि पवद्ालय बनगवा बाउडिरिी वाल िथिा अधतुरो गेट पनमा्षण ३११६१ संघीय समापनकरण १०००००

८०५४९४०३२११ बाणगंगा नगरपालिकाविा नं.११ (धसलिङ् बजेट भः १,२८,८६,८३५)

१ पवद्ाथिमीलाइकृ िोराक पविरण काय्षक्रम २११२१ संघीय समापनकरण १०००००

२ उत्तर चेपिया ग गा थिािाको घर देखख चचिरितुरा प्रपिक्ालय सम् सडक ग्राभेल २२२३१ संघीय समापनकरण १०००००

३ ओदारी प्रहरी चौकी  मम्षि सम्ार २२२३१ संघीय समापनकरण १५००००
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क्र.सं. कार्षक्रम जशर्षक खि्ष 
जशर्षक बजेट स्ोत तवतनरोजजत 

बजेट
४ बनकटवा गाउँको सडक ग्राभेल २२२३१ प्रदेश रािश्व ३०००००

५ मर्थिको दगुा्ष मन्न्र देखख िजश्म दभक्ण िाने सडक  ग्राभेल २२२३१ संघीय समापनकरण ५३७०६

६ पवभभन्न टोल बस्ीहरुमा मम्षि सम्ार २२२३१ संघीय समापनकरण ६१९३४२

७ हथिौसा गाउँको िजश्म िाने सडक ग्राभेल २२२३१ संघीय समापनकरण २०००००

८ अध्यन अवलोकन भ्रमण २२५२२ संघीय समापनकरण २४७७३७

९ अिाङ् सहयोग काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

१० एकल महहला समतुह काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

११ घासँ िथिा िरकारीको पवउ खररद िथिा ककृ रक सहयोग काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५०००००

१२ िेष् नागररक िथिा साधतुसन्त सम्ान िथिा सहयोग काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

१३ पििगीि काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

१४ दललि िािीलाइ धसि मतुलक िाललम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

१५ बालमैत्री काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण २५००००

१६ मगरिािीको भेरभतुरा सरक्ण काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

१७ मधशेी मतुस्लिम धसि मतुलक िथिा क्मिा पवकास काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

१८ महहला स्वास्थ्य स्यम सेपवका सहयोग काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

१९ महहला धसि पवकास िाललम २२५२२ संघीय समापनकरण २०००००

२० माघी महोत्सव काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ७५०००

२१ मानव अधधकार समतुह काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

२२ गमहडया मैत्री/ गमहडयासँग हािमेालो सहयोग काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

२३ यतुवा खेलकतु द सहयोग काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण १०००००

२४ सरसफाइ काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

२५ सराय नाच २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

२६ सहि सिाल हकशोर हकशोरी २२५२२ संघीय समापनकरण १५००००

२७ साव्षिपनक सतुनवाइ काय्षक्रम २२५२२ संघीय समापनकरण ५००००

२८ काया्षलको खािा पवितुली िानी बठैक भत्ता िथिा इन्धन पवपवध खच्ष २२७११ आन्तररक श्रोि ५०००००

२९ अपि पविन्न, दललि, सतुकतु बिासीहरुलाई खरको छानामतुक्त गन्ष िस्ािािा सहयोग 
काय्षक्रम

२७११२ संघीय समापनकरण २५००००

३० घरबतुधधया गाउँको सामतुदाययक भवन पनमा्षण ३१११२ संघीय समापनकरण ३०००००

३१ देउवािारको अधतुरो भशव मन्न्र पनमा्षण ३१११२ संघीय समापनकरण २०००००

३२ भड्ीहवा चौकीमा प्रपिक्ालय पनमा्षण ३१११२ संघीय समापनकरण ५००००

३३ भड्ीहवाको भशव मन्न्र पनमा्षण ३१११२ संघीय समापनकरण २०००००

३४ भडसडवा कोहटया माइको थिान पनमा्षण ३१११२ संघीय समापनकरण २०००००

३५ मैनहरा गाउँको हडउहार पनमा्षण ३१११२ संघीय समापनकरण १०००००

३६ मर्थिको दगुा्ष मन्न्र पनमा्षण िथिा माटो िटान ३१११२ संघीय समापनकरण २०००००

३७ मैरी गाउँको अधतुरो सामतुदाययक भवन पनमा्षण ३१११२ संघीय समापनकरण १५२३६७
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क्र.सं. कार्षक्रम जशर्षक खि्ष 
जशर्षक बजेट स्ोत तवतनरोजजत 

बजेट
३८ सामतुदाययक भवन पनमा्षण  चचिरितुरा चार लाख उत्तर चेपिया पिन लाख देउवािार 

पिन लाख ३१११२ संघीय समापनकरण १००००००

३९ हथिौसा गाउँको अधतुरो हडउहार पनमा्षण ३१११२ संघीय समापनकरण १०००००

४० ओदारी गाउको नदी सरसफाइ र नाली पनमा्षण ३११५१ संघीय समापनकरण १००००००

४१ ओदारी बगगया टोलमा सडक ग्राभेल िथिा नाली पनमा्षण  ३११५१ संघीय समापनकरण ३०००००

४२ दभक्ण चेपिया गाउँमा नाली पनमा्षण ३११५१ संघीय समापनकरण २०००००

४३ प्रोिके्ट टोलमा नाली पनमा्षण ३११५१ संघीय समापनकरण ४०००००

४४ बरवा गाउको चकरघट्ी देखख उत्तर ितुव्ष िाने सडक आर सी सी िथिा कालो िते्र ३११५१ संघीय समापनकरण १००००००

४५ भडसडवा श्याम गतुप्ताको घर देखख हदि कतु मारको फाम्ष सम्को सडक आर धस  धस 
िथिा कालो ित्र ेर नाली पनमा्षण ३११५१ संघीय समापनकरण १००००००

४६ मैरी गाउँ भभत्रको सडक आर धस धस िथिा कालो ित्र ेर देउवािार कमल क े सीको घर 
देखख सतुकइकृ थिारुको घर सम् सडक ग्राभेल ३११५१ संघीय समापनकरण १००००००

४७ ह्तुम िाइि खररद िथिा िडान ३११५१ संघीय समापनकरण ४०००००

४८ पवभभन्न टोलमा क्ाटिी िोररङ िडान ३११५५ संघीय समापनकरण ३३८६८३

बाणगंगा नगरिाललका
नगर काय्षिाललकाको काया्षलय

लतुम्बिनी प्रदेश,  कपिलवस्तु
नेिाल

सवसिनन वडकाहरु्बकाट नगरपकासलकका,  प्रदेश िरककार र िघंीय िरककारमका मकाग गररएकका योजनकाहरु:
आ.व.२०७९।८०               
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वडका नं.१
नगरिाललकामा माग गनने
१ प्रगिी टोल उत्तमनगर हडि बरेरड िल चोक देखख डाडा कतु लो चोिारी हुदै गोकण दिमीको घर सम् 

सडक कालो ित्र े ४००००००

२ वडाको पवधतुि पवस्ारको लागग िार िेल िथिा टान्सफरमर १०० के भभ ए टान्सफरमर ५ थिान 
सहहि ४००००००

३ चन्द्र बहादरु रेश्ीको घर देखख हदिक थिारुको घर सम् सडक कालोित्र े १००००००
४ साइन रेशतुड्गा बकै देखख बाणग गा िाटमी प्ालेस सम् ५०।५० योिना १०५ गमटर
५ वडा काया्षलय भवन पनमा्षण पनरन्तरिा ५००००००
६ बतुद्वाहटका बाल िाक्ष  पनमा्षण िथिा सैन्यीकरण ५००००००

७ रािशे स्मकृपि फाउडेिसनको अधतुरो भवन पनरन्तरिा २५०००००
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८ बाबतुराम कडेलको घर देखख सतुय्ष गतुरुडको घर सम् सडक ग्राभेल १५०००००
९ बगलामतुखी मन्न्र िररसरमा िेखरी र िक्ी वाल पनमा्षण िथिा सैन्यमीकरण ५००००००
१० जििितुर नन्नगर सडकको दाया बाया थ्ी फेि लाइन पवस्ार १० लाख १००००००
११ बगलामतुखी मन्न्र मम्षि सभार ५ लाख ५०००००
१२ बगला मतुखी थिारु सड्ग्रालय पनमा्षण २००००००
१३ बतुद् रगशालामा व्यवस्स्ि सभाहल पनमा्षण १२००००००
१४ मर्थि ितुल देखख मधतुमल् चेक हुदै िजश्म िि्ष बसन्त शे्रष्के घर सम् सडक पि भभ धस ढलान ५००००००
१५ महने्द्र रािमाग्ष देखख उत्तर वाल मा पव हुदै जििितुर िाने चेाकमा िनने पवष्तु रासे्टीकेा घर सम् 

नाली पनमा्षण १५०००००

१६ बाल मा पव केा पिल्ड मम्षि र माटो िटान १००००००
१७ ककृ रककेा लागग लाभाम्विि काललका ककृ पर समतुहका िरकारी िथिा धान खेिीकेा लागग िाललम 

काय्षक्रम ५०००००

१८ भरि दर्िके घर उत्तर केशव िाडेिके घर सम् बाटे स्र उन्निी ५००००००
१९ चन्द्र रेस्मीके घर देखख हदिक थिारुके घर हुदै रािमाग्ष सम् सडक काले ित्रे ५००००००
२० आधारभतुि स्वास्थ्य केन्द्रमा साव्षिपनक सैचालय पनमा्षण ५०००००
२१ आधारभतुि स्वास्थ्य केन्द्रके िला थिि र वररिरर वाल सहहि गेट पनमा्षण ४००००००
२२ पबष्तु रासे्टीके घर देखख जििितुर बलेी थिािाके घर सम् सडक काले ित्रे १००००००
प्रदेशमा माग गनने योिनाहरु
१ जििितुर नन्नगर सडकमा िक्ी नाली सहहि सडक कालेित्र १०००००००
२ बगलमतुखी मन्न्र िररसरमा येग ध्ान िथिा साधना केन्द्र पनमा्षण १०००००००
३ महने्द्र रािमाग्ष देखख श्रीड्गीघाट धसचाइ आयेिना सम् बाणगगा खेला ितुव्ष हकनारमा िार िाली 

सहहि ड्ाम पनमा्षण ५०००००००

४ रमेश खड्काके घर िछाडी देखख उत्तर इमली चेक सम् सडक दायावाया िक्ी नाली पनमा्षण १०००००००
५ धसचाइ हडि बरेरड मम्षि जििितुर १५०००००
६ कतु स्म्या चेाक देखख िजश्म भचना ितुल सम् सडक कालेा ित्रे ४००००००
७ मर्थि टेालमा २ हडि बरेरड १००००००
८ जििितुर १ न डाडा हदल बहादरुके घर देखख गिहेडा खेल सम् सडक काले ित्रे ३००००००
९ बतुद्वाहटका बाल िाक्ष  पनमा्षण िथिा सैन्यीकरण ५००००००
१० धसद्ाथि्ष मा पव बतुड्चीकेा १० केाठे भवन पनमा्षण १५००००००
११ बाल मा पव बरैरयाकेा १ केाठे भवन पनमा्षण १५००००००
१२ सामाजिक भवन पनमा्षण उत्तमनगर ५००००००
१३ सामाजिक भवन पनमा्षण बतुड्ची ५००००००
१४ महहलाहरु द्रा सन्चाललि दनुा टिरी उधगे स्र उन्निी िथिा सामाग्री खररद १००००००
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१५ धस एन धस अस्पिाल देखख वडा न ४ सम्केा ढल सर सफाइ हदघ्षकाललन समाधनकेा लागग िक्ी 
ढल पनमा्षण १०००००००

१६ दगुा्ष मन्न्र बरैरयाकेा लागग मन्न्र प्राड्गणकेा चारै पिर वाल पनमा्षण १००००००
१७ टक सगमपि बरैरया देखख दभक्ण सिना िेख्ेलकेा घर सम् िक्ी कतु लेा पनमा्षण र मतुरावकेा थिान 

देखख पनवतुवा िाेड्ने बाटे काला ित्रे ५००००००

१८ भतु ितु सैपनक खानेिानीके नजिक एउटा सभाहल पनमा्षण ३००००००
१९ गमलन टेाल उत्तमनगरमा धसचाइकेा लागग िपक् कतु लेा पनमा्षण ७००००००
२० भतु ितु सैपनक खानेिानीके नजिक िेखरी पनमा्षण १००००००
२१ आधारभतुि स्वास्थ्य चैकी स्र उन्निी सहहि बर्थिड सेन्टर पनमा्षण ५००००००
२२ उत्तमनगर िलासय िेखरी पनमा्षण स्र उन्निी २००००००
२३ भभम बहादरु श्रीसके घर देखख ितुण्ष बहादरु छन्तलेके घर सम् ितुराने कतु ले पनमा्षण र मम्षि सम्ार 

र ६ इन्चके हडि बरेरड ३५०००००

२४ सेि ेितुल देखख वठानितुर िडेने सडक काले ित्र ेिथिा हररयाली धसचाइ सस्ाके बरेरड मम्षि र 
गिहेडा खेलामा ५०० गमटर िक्ी वाल पनमा्षण १०००००००

२५ बाणगगा ितुल देखख पवक्रम िावरा िाने बाटे पनमा्षण ५०००००००
२६ सि्ष दश उिचार केनं् पनमा्षण ५००००००
केन्द्र सरकारमा माग गनने योिानहरु
१ हरर बहादरु क्ते्रीके घर देखख दभक्ण िेधसस चेक हुदै महने्द्र रािमाग्षके गिहेडा खेलाके ितुल हुदै 

मने्द्रली टेल बाड्गे चेक सम् दवुै साइड िटवन्ध पनमा्षण २५००००००

२ बाणगगा खेलामा वडा न १ के धसमाना पिर िक्ी बसे सहहि िटवन्ध पनमा्षण १००००००००
वडका नं.२

नगरिाललकामा िेश गररने योिना
१ लखनिारामा २ वटा कल्भट पनमा्षण िथिा दक्ीणा िाने सडक स्रवकृदी ८०००००
२ कोपनया पिच धसमानादेखख उत्तर िफ्ष  सडक कालोित्रे ३२०००००
३ रािितुर दि्षण यतुवा क्वको साव्षिनीक िग्ा सरक्ण २००००००
प्रदेशमा माग गररने योिना
१ कल्ाणशे्वर महादेव मन्न्रको सभाहल पनमा्षण ५००००००
२ कोइराला चोकदेखख दक्ीण िाने सडकमा दवुै िफ्ष  ररटपनङ् वाल पनमा्षण ५००००००
३ वैिलितुर नवदुग्ा्ष मन्न्रमा साधतु सन्त का लागग आवास पनमा्षण १००००००
४ सब हडभभिन वन काया्षलय देखख पिनैया डाडँा टोलको बाटो उत्तर िफ्ष  ७०० गमटर िक्ी नाली 

पनमा्षण ५००००००

५ पििरामा सामतुदाययक/ साझदेारी काष् फर्नचर उद्ोग स्ािना िथिा सञ्ालनका ५००००००
केन्द्र सरकारमा माग गनने योिानहरु
१ हडि वोररङ् पनमा्षण   उत्तर पििरा दक्ीण पििरा िथिा पिनैयामा गरर ३ थिान
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२ कटियैामा खेल मैदान सम्रक्ण
३ पििरा कलानैीको चाकर चौडा सडकको ितुवमी हकनारा हुदै  डनहवा भक्तालैी कतु लोमा  नाली 

पनमा्षण १०००००००

वडका नं.३
नगरमा माग गनने योिनाहरु
१ पवमल मगरको घरदेखख मन्त्री चाोक सम् सडक कालोित्र-े६०० गमटर
२ धसउटी उत्तरचोकदेखख अधारभूि स्वास्थ्य केन्द्र सम् िाने बाटो कालोित्र-े७०० गमटर
३ ललखराम थिारुको घरदेखख िशतुििी चाौधरीको घर सम् बाटो ढलान-२५० गमटर
४ गंगौललया गौिररया सहकारीको भवन पनमा्षण
५ बभनी पबयाडादेखख बरवा धसमाना सम् बाटो ग्राबले-२ हक.गम.
६ बभनी चोकदेखख गाउँको बीच हँुदै सहपवर थिारुको घर सम् बाटो कालोित्रे
७ बभनीदेखख गंगौललया िाने बाटो कालोित्रे
८ रािािनीदेखख चौिरीसम् बाटो कालोित्रे
९ धसगद्ितुर-डतुँगाहवाको साचँो देखख दश्षन अहफसको नजिक कल्भट्ष सम् १५० गमटर कतु लोमा वाल 

पनमा्षण
१० वडा न  . ३ भरी २५० थिान िोल, िार र आवश्यक सामग्री समेि
११ ठाटँी गाउँको बाटो कालोित्र े१३० गमटर-अधतुरो
१२ ठाटँी गााउँको मन्न्र देखख दभक्ण पबक्रम थिारुको घरसम् बाटो ढलान
१३ पिलकहना गाउँभभत्र बाटो ढलान
१४ गौरी भवानी मा.पव. को िीण्ष भवन मम्षि संभार

प्रदेश सरकारमा माग गनने योिनाहरु
१ बाढी पनयन्त्रणको लागग भक्त बहादरु पव.क. को घर िछडी बभनी धसमाना सम् बभनी कतु लोमा 

दाहेोरो िटबन्ध
२ मतुर्गया टोलमा बाढी पनयन्त्रणकी लागग नजिक रहेको खोलामा िटबन्ध र कल्भट्ष पनमा्षण
३ लौगगररया देखख लतुम्बिनी भभिन कलेि िाने बाटो हँुदै साधतुकतु टी सम् बाटो कालोित्रे
४ कम्षहना िजश्म धसमना देखख चोक हँुदै ितुव्ष हथिौसा धसमना सम् नाली पनम्षण
५ धनकौली चोकदेखख ितुव्ष मगर टोल िाने बाटो कालोित्रे
६ रािािनी सतुन्तली िररयारको घरदेखख ितुव्ष रामटहलको घर सम् नाली पनमा्षण
७ िगहदश थिारुको घरदेखख उत्तर डतुँगाहवा धसमाना सम् कालोित्र
८ धसउटी सामतुदाययक भवन अगाडी कल्भट्ष पनमा्षण
९ वडा न  . ३ मा कबड्षहल पनमा्षण
१० टेडीदेखख बरवा धसमाना सम् दबुिैफ्ष  वाल सहहि िक्ी कतु लो पनमा्षण
११ घघवा चौिारीदेखख दभक्ण चचत्र बहादरु िौडेलको घर सम् बाटो कालोित्रे
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१२ भक्तौली दभक्णिफ्ष  सालघारी कमा्षको रुखदेखख गौरी भवानी मा.पव. सम् बाटो कालोित्रे
१३ रािािनी सामतुदाययक वन उिभोक्ता समतुको वन क्ते्रमा िया्षिय्षटन प्रवद्न्ष िथिा िय्षवरण संरक्ण
केन्द्र सरकारमा माग गनने योिानहरु
१ लौगगररयादेखख झमन बहादरु सोमैको घरहँुदै रािािानी सम् सडक स्रोन्निी
२ गौरी भवानी मा.पव. भक्तौलीमा पवज्ान र कमप्तुटर प्रयोशालाको लागी ४ कोठे भवन बाउडिरी 

सहहि पनमा्षण
३ रािािनी सामतुदाययक वन उिभोक्ता समतुको वन क्ते्रमा िया्षिय्षटन प्रवद्न्ष िथिा िय्षवरण संरक्ण

वडका नं.४
नगरमा माग गररने योिना
१ झुँगा इट्ाभट्ी चोक देखख दक्ीण कालाबनिर िोड्ने ९०० गमटर सडक कालोित्रे ५०००
२ इट्ाभट्ी चोक देखख बठानितुर िोड्ने सडक ५०० गमटर कालोित्रे ३०००
३ कतु वेरितुरको दगुा्ष मन्न्र पनमा्षण का लागग १०००
४ िकडी कतु लो मम्षि का लागग ५००
५ वडा भररका बालबाललका लागग अपिररक्त कक्ा सन्चालन ५००
६ यतुवा स्वारोिगार िथिा व्यवसाययक प्रवध्षन ५०००
७ चारनबिर चोकमा बतुद्मूिमी समेि आकाशे ितुल २५०००
८ धसगद्ितुर महादेव थिारुको घरदेखख होराइिन सू्ल सम् २ वटा कलभ्ट र सडक पनमा्षण ५०००
९ महदे्रािमाग्ष देखख बतुद्रङ्शाला, नगरिाललका हुदै चारनम्वर चोक िोड्ने सडक कालोित्र८े०० 

गमटर ६५००

१० ब्लड बकै िाने बाटो कालोित्र े१००गमटर ५००
११ ब्लड बकै सन्चालनका लागग आवश्यक उिकरण माग ननने ५०००
१२ सडक बत्ती २००थिान २०००
१३ फोहार मैला व्यवस्ािन गनने नगर भरीको ५०००
१४ दगुा्ष मन्न्रलाई व्यवस्ािन िथिा िाक्ष  पनमा्षण गनने १०००
१५ प्रगिी िथिमा ३०० गमटर सडक कालोित्रे २४००
१६ ककृ पर पवकास बैंक िछहड रहकेो कल्भटलाई ३ गमटर बढाइ िौडा गनने १/५ गमटर बाटो समेि 

कालोित्रे २०००

१७ महदे्रािमाग्ष डतुगहवा कतु लो देखी क.व.सा.अस्पिाल िाने बाटो सम् कालो ित्र ेर कल्भट पनमा्षण १५००
१८ गोरख प्रसाद चौधरीको घरदेखख सामतुदययक अस्पािल िानेबाटो ग्राबले ३००
१९ ठाठँी धसमाना देखख हररहरितुर हुदै सगरमाथिा समील सम् दबु ैिफ्ष  नाला र कालोित्र े३ हक. मी . ५०००
२० दगुा्ष मन्न्र र भशव मन्न्र पनमा्षण िथिा संरक्ण गनने २०००
२१ समाजिक भवन पनमा्षण िथिा संरक्ण ननने २०००
२२ डतुङ्हवा टोल भभत्र ३ हक मी बाटो स्रउन्निी १०००
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२३ पवद्तुि टरिान्सफम्षर २ थिान माग गनने २०००
२४ सकृिनशील ककृ रक समूहको भवन पनमा्षण ५००
२५ चमकीितुर डतुगहवा साचो देखख दइुमने सम् ्िक्ी नहर पनमा्षण १ हकमी ६०००
२६ वडा ४ र ५ िोड्ने िक्ी कल्भट्ष पनमा्षण १०००
२७ महहला डरिइभभङ् िाललम िथिा वालबललका काय्षक्रम ५००
२८ सब ैटोल पवकास संस्ा अनतुगमन भ्रमण ४००
२९ िक्ी डाडँा देखख ठाकतु राितुर धसमाना सम् बाटो पवस्ार १०००
३० टेक बहादरु थिािाको घरदेखख कोहटयामाईथिान सम् िक्ी कूलो पनमा्षण २०००
३१ गिहेडा गाउँको अधतुरो नाली पनमा्षण गनने ५००
३२ वाल बाललकाको संगठनलाई बादपववाद काय्षक्रम,   व्य्क्तत्व पवकास,  सरसफाई काय्षक्रम ५००
३३ फगतुवा िक्ी कूलो पनमा्षण ५०० गमटर १०००
३४ महने्द्र रािमाग्ष देखख माथिमी खोला सम् १२०० गम. नाला पनमा्षण ५०००
३५ आमा समतुह द्ारा संचाललि दगुा्ष मन्न्रमा भवन पनमा्षण २५००
३६ रािमाग्षदेखख नगरिाललका िाने बाटो ३०० गमटर कालोित्रे २५००
३७ रािमाग्षदेखख मोिी बहादरु सेनको घर िोड्ने बाटो स्रउन्निी ५००
३८ मधतुमल् चोक देखख धसगद्ितुर िोड्ने बाटो स्रउन्निी ५००
३९ बाणागंगा ितुल ितुव्ष दभक्णा हकनार मा नगर बसिाक्ष  पनमाण्ष ५००००
४० भशव मन्न्र सामतुदाययक बन देखख नगरिाललका िाने बाटो कल्भट्ष पनमा्षण ५००
४१ गणशे मन्न्र देखख दगुा्ष मन्न्र सम् ५०० गमटर वाल सहहि कालोित्रे ६०००
४२ महहला बहुदे्धसय सहकारी देखी उत्तत्तर ितुव्ष िफ्ष  बतुहढकतु लोमा कल्भट पनमाण्ष १०००
४३ राम प्रसाद िोख्ेलको घर देखी ितुव्ष बतुढीकतु लोमा कल्भट पनमाण्ष ५००
४४ नया ँपवद्िु लाइन पवस्ार ५०००
४५ ह्तुमिाइि ९० को २१ थिान ७५को ५० थिान ६०को ५० थिान ३७५०
४६ क्ापटि बोररङ १४ थिान ३०००
४७ िावर हटलर १० थिान १०००
४८ चाि कटर १० थिान ४००
४९ सामतुदाययक हक्रयाघर पनमा्षण २५००
५० धसद्ाथि्ष बिार पवकास क्ते्र भभत्र मतुख् सडकहरुमा हडभाईडर राखे् २५००
५१ कपिलवस्तु प्रवेशद्वार मम्षि सम्ार ३०००
५२ धसद्ा्थि्ष मा.पव.दरखास् बतुङगचच २ कोठे भवन िथिा फर्नचर ५०००
५३ स्वास्थ्य चौकीको लागग ल्ाव सेवा संचालन कम्षचारी समेि १६००
५४ बर्थिङ सेन्टर १०००
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५५ स्वास्य चौकी भवन मम्षि सम्र २००
५६ जिरो होम डेललभरी काय्षक्रम २५०
५७ मािकृ िथिा नव भशशतु स्याहार सकरात्मक भभन्ना व्यवहार काय्षक्रम २५०
५८ खोि/ गाउँ घर क्क्पनक सेवा फर्नचर ५०
५९ हकशोर हकशोरी प्रिनन स्वास्थ्य काय्षक्रम १५०
६० नव पववाहहि दम्पपि काय्षक्रम ५०
६१ सासतु बतुहारी स्वास्थ्य समविय काय्ष काय्षक्रम ५०
६२ शाम्न्त िथि भशगद्ितुरमा RCC पिच बाटो २०० गम.नाला सहहि २०००
प्रदेशमा माग गररने योिनाहरु
१ वगहवा कतु लो एकिार्फ वाल पनमा्षण २ हकलो गमटर ५०००
२ डतुगहवा मूल िथिा िोखरी संरक्ण गनने १०००
३ धसचँाईका लागग २ वटा बोररङ् पनमा्षण ५००
४ शाम्न्त पनमापव अधतुरो भवन पनमा्षण िथिा फर्नचर २०००
५ सालडाडँा मधौली िोड्ने सडक २०० गमटर कालोित्रे १६००
६ खानेिानी आभरहेड टंकी सहहि पबस्ार पनमा्षण ५००००
७ पिनकतु ने देखख लोगगरा सम् भएको बाटो पवस्ार ५०० गमटर बाटो पवस्ार िथिा वाल पनमा्षण २५००
८ गिहेडा बिार देखख शैपनक टोल एररया सम् िक्ीनाली पनमा्षण गन्ष बाटोको दवुै हकनारामा १ 

हक.मी. ५०००

९ धसद्ाथि्ष पनमापवको २ कोठे भवन पनमा्षण गनने २५००
१० गिहेडा मा थिारु हदउहार भवन पनमा्षणा २५००
११ वगीयामा चमकीितुर र हररहरितुरको कतु लो पवचमा सामतुदययक भवन ३५००
१२ हररहरितुरमा जझले्क मल्को कतु लो, डगररहवा कतु लो र बोररङ्को बाटोमा ग्रावेल ३०० गमटर माग ५००
१३ मधौललया सामतुदाययक बन क्ते्रमा रहकेो ४ र ५ िनने सतुिादेउरालल मन्न्र िाक्ष  पनमाण्ष ५०००
१४ बाणागंगा मा.पव. देखी चार िेडवा सम् कालो ित्रे ३१००
१५ दश्षन चोक देखी बाणगंगा मा.पव. हुदै गिहेडा िोड्ने कतु लोमा वाल पनमाण्ष ३०००
१६ बाणागंगा मा.पव.मा सभा हल समेिको ४ कोठे भवन र फर्नचर १५०००
१७ िवै िाक्ष  पनमा्षण
संघमा माग गररने योिनाहरु
१ बतुद् रङ्शाला पनमा्षण गनने ५००००
२ डतुगहवा मूल िथिा िोखरी संरक्ण गनने १०००
३ डतुङ्हवा खेलमैदान स्र उन्निी २०००
४ लागतु आरध िूना्षस्ािना िथिा िरामश्ष केन्द्र भवन २५०००
५ ककृ री िशतुिालन काय्षक्रम २०००
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६ सगरमाथिा स गमल देखख व्यासमतुनी चोक हुदै डतुगा धसमाना सम् १६०० गमटर कालोित्रे १४०००
७ धसद्ाथि्ष ट्तुवबले देखख बगगया हुदै चमकीितुर धसमाना सम् िक्ी नाला पनमा्षण ८०० गमटर ४०००
८ बाणागंगा मा.पव.मा सभा हल समेिको ४ कोठे भवन र फर्नचर १५०००
९ इटाभट्ी देखख गंगैललया िाने बाटोमा िनने दगुा्ष मन्न्र सम् २००गमटर कालो ित्रे १६००
१० चार नं. बिार क्ते्रमा सडक बचत्त व्यवस्ािन
११ नाली पनमा्षण 

वडका नं.५
नगर/प्रदेश/संघमा माग गनने योिनाहरु
१ कोिवा हाट बिारमा बाटो ढलान र नाली पनमा्षण  ४०,००,००० 
२ कोिवा उद्ान सतुन्रीकरण िथिा स्रोन्निी १०,००,०००
३ कोिवा डहरचन्नी चोक देखख झलुनीितुर हंुदै नहरको ितुलसम् स्रोन्निी र अधतुरो नाली पनमा्षण 

िथिा कालोित्र े ५०,००,०००

४ मटेररया देखख ितुरेटा सम् सडक स्रोन्निी िथिा नाली पनमा्षण ३५,००,०००
५ झडिा मोहन खड्काको घरदेखख इन्द्रमभणको घर सम् बाटो कालोित्र ेर नाली पनमा्षण २५,००,०००
६ झडिा भभखतुको फरवार देखख िदम पव .क. को घर हंुदै दभक्ण चौिारी सम् अधतुरो नाली पनमा्षण ५,००,०००
७ झडिा िस्षवा २ मोहने देखख दभक्ण पििाम्वर आचाय्षको घरसम् सडक स्रोन्निी ५,००,०००
८ कोिवा गोरखको िसल देखख वीच टोल िाने सडक कालोित्रे ९,००,०००
९ झडिा मोलही थिारुको घर छेउ देखख िीनकतु ने सम् सडक स्रोन्निी िथिा ह् तुम िाइि समेि ५,००,०००
१० मटेररया गमल चोक देखख हहमाल ईटा उद्ोग सम् अधतुरो कालोित्र ेसडक पनमा्षण ७२,००,०००
११ महने्द्र मापव, झडिा मापव र श्यामा प्रा.पव. को बाउन्डरिी वाल पनमा्षण १५,००,०००
१२ बनगइया कतु लोमा िक्ी डतुंड पनमा्षण ३,००,०००
१३ बकैतुण्ठितुर कतु लोमा मधौललया बन उद्ानपनर साचंा पनमा्षण ३,००,०००
१४ धसमलखोर िीनकतु ने चोक देखख ईटा भट्ा हंुदै गाउंमा िाने सडक अधतुरो कालोित्र ेिथिा नाली 

पनमा्षण २५,००,०००

१५ धसमलखोर अनरुल्ाको घरदेखख दगुा्षडाडंा हंुदै ितुरानो भट्ा सम् मटेररया िाने बाटो स्रोन्निी, 
नाली पनमा्षण िथिा कालोित्रे २०,००,०००

१६ धसमलखोर सगदैया िाने बाटोमा नगवा कतु लो माधथि कलभट्ष पनमा्षण १०,००,०००
१७ बकैतुण्ठितुर बसन्त गैरेको घरदेखख मधौललया बन उद्ानपनर िहदी बतुङ्ची सडकसम् बाटो कालोित्र े २०,००,०००
१८ बकैतुण्ठ रंगशाला स्रोन्निी २५,००,०००
१९ मटेररया श्रीनगर टोल अधतुरो कालोित्र ेसडक पनमा्षण २५,००,०००
२० बकैतुण्ठितुर ककृष् पवकको घरदेखख खेलमैदान िाने कतु लो िक्ी पनमा्षण ७,५०,०००
२१ बकैतुण्ठितुर देखख श्रीनगर िाने बाटोमा झडिा कतु लोमा कलभट्ष पनमा्षण १०,००,०००
२२ नमतुना (सािमोहने) देखख दभक्ण सन्तराम थिारुको घरसम् कतु लोमा िक्ी नहर पनमा्षण १०,००,०००



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७९।८०

160

सि.नं. योजनकाको नकाम ्बजेट रु. हजकारमका

२३ मधौललया (ब्याडा) साउमारा देखख डतुगहवा िाने बाटोमा मथिमी खोला माधथि कलभट्ष (लेिभ) 
पनमा्षण १०,००,०००

२४ मधौैललया िीवन साहीको घरदेखख दभक्ण ककृष् िन्तको िसल सम् अधतुरो नाली पनमा्षण २५,००,०००
२५ मटेररया उत्तर दाइपनया घाट देखख छेदी थिारुको घरसम् िक्ी कतु लो पनमा्षण २५,००,०००
२६ मटेररया उत्तर चोक देखख हहमाल ईटा उद्ोगसम्को बाटो कालोित्रे ७२,००,०००
२७ मटेररया गाउं भभत्रको ितुरानो ईनार देखख दभक्ण इन्द्रिीि चौधरीको घरसम्को सडक कालोित्र े

िथिा नाली पनमा्षण १३,५०,०००

२८ धसमलखोर कोहटया माइको मन्न्र संरक्ण, सतुन्रीकरण िथिा बकृक्ारोिण २०,००,०००
२९ मटेररया गोररया माइ मन्न्र संरक्ण, सतुन्रीकरण िथिा बकृक्ारोिण २०,००,०००
३० श्रीनगर डाडंाको अधतुरो बडकतु लो िपक् पनमा्षण १०,००,०००
३१ झडिा गाउंभभत्रको चौिारी भएको साव्षिपनक िग्ा संरक्ण िथिा िाक्ष  पनमा्षण १०,००,०००
३२ लालमोहन थिारुको घर नजिकको हडेि िाइिको िानी पनकास ब्यवस्ािन ५,००,०००
३३ मधौललया श्रीनगर डाडंा हंुदै सतु्िादेउराली िाने अधतुरो सडक कालोित्र े ५०,००,०००
३४ मधौललयाबाट ठाटी िाने सडक आसिास (वडा नं २ ३ ४ र ५ को संगम स्ल) डतुवान क्ते्रमा 

बसि कलभट्ष पनमा्षण २५,००,०००

३५ धसमलखोर स्तु लका झ्ाल ढोका मम्षि २,००,०००
३६ झरकला थिािाको घरदेखख हक्रयाितुत्री भवन सम् धसचंाइ िक्ी कतु लो पनमा्षण
३७ कोिवा स्वास्थ्य चौकी देखख हाटबिार सम्को सडकको स्रोन्निी र कालोित्रे
३८ वडा भरीका चौकमा धसधसहटभी िडान 
३९ वडाभरीका साव्षिपनक िग्ा संरक्ण िथिा िारवार
प्रदेशमा माग गररने योिना
१ कोिवा ठतुलो िोखरी िथिा उद्ान सतुन्रीकरण १,००,००,०००
२ बदैौली-कोिवा-देउवािार सडक खडिको धसमलखोर देखख देउवािार सडक पवस्ार िथिा 

कालोित्रे ३,००,००,०००

३ कभड्ष हल िथिा िीम हाउस पनमा्षण १,५०,००,०००
४ मधौललया बन उद्ान पनमा्षण िथिा सतुन्रीकरण १,००,००,०००
५ झडिा ज्योिी खत्रीको घरदेखख मटेररया उत्तर चोक सम् िाने सडक स्रोन्निी िथिा नाली पनमा्षण ७५,००,०००
६ औरहहया िीनकतु ने चोकको उत्तरिफ्ष को सडकमा माटो हफललङ, स्रोन्निी, नाली पनमा्षण, 

कालोित्र ेर प्रपिक्ालय पनमा्षण िथिा डहरचन्नी संरक्ण ५०,००,०००

७ कोिवा हाट बिारमा गोदाम घर िथिा बाउन्डरिी वाल पनमा्षण १,००,००,०००
८ मटेररया िरकारी क्ते्रमा चचस्यान केन्द्र पनमा्षण ५०,००,०००
९ झडिा मा.पव भवन पनमा्षण १,००,००,०००
संघमा माग गररने योिना
१ बतुङ्ची कोिवा हंुदै िहदी िोड्ने सडक पवस्ार िथिा कालोित्रे २००००००००
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२ िहदी बनगाई डोहोटे सडक खडिको खतुटेनी घेरवा बनगाई िोड्ने बाणगंगा नदी माथिी ितुल 
पनमा्षण १५०००००००

वडका नं.६
नगरमा माग गनने योिनाहरु
१ बनकधसया भशव मन्न्र अमौली अधतुरो भशव मन्न्र र मनोहरीितुर थिारु जिउनास अधतुरो भवन 

पनमा्षण १००००००

२ वडा काया्षलयको क्ते्रभभत्र माटो िटान बाउण्डिरि पनमा्षण  िथिा िेष् नगाररक पवश्राम स्ल पनमा्षण 
र वडा काया्षलयअगाडी बाटो कालोित्रे २००००००

३ खरको छानो न्तुपनकरण काय्षक्रम ५०००००
४ लक्ष्मणघाट प्रपिक्ालय देखख झलेुन सम् बाटो स्रोन्निी िथिा ग्राभेल १००००००
५ लक्ष्मणघाट चोकमा खड्क बहादरु थिािाको घर अगाहड िपिक्ालय पनमा्षण  ५०००००
६ भगलाितुर चौरमा  पिउनेिानी  बारेरंग िथिा प्रपिक्ालय पनमा्षण ५०००००
७ भगलाितुतुर बढकी हरी भतुसालको घर देखख कमल घगमरेको घर सम् बाटो कालो ित्रे १००००००
८ कभड हल पनमा्षण २००००००
९ ज्ानोदय आधारभतुि पवद्ालय सतुठौली भवन पनमा्षण २००००००
संघ िथिा प्रदेशमा माग गररने योिना
१ कभड्ष हल पनमा्षण १०००००००
२ पवद्तुि िार िोल थिि िथिा व्यवस्ािन १०००००००
३  कोइली ितुल देखख बनकधसया सम् नहद पनयन्त्रण िथिा िटबनघ १०००००००
४ कोइली ितुलदेखख बोलबम धाम सम् सडक कालोित्रे १०००००००
५ बोलधाममा माटो िटान िथिा टरिट् पनमा्षण ५००००००
६ लक्ष्मणघाट मापव भवन पनमा्षण १५००००००
७ खतुटेनी मैदानमा माटो िटान िथिा खेलकतु द स्ल पनमा्षण ५००००००
८ सवदाह स्ल हड पि आर २००००००

वडका नं.७
प्रदेशमा माग गररने योिना
१  बनगाई देखख मोपिितुर हँुदै कपिलधाम िोड्ने बाटो पवस्ार, नाली पनमा्षण र कालोित्रे
२ खारखानीमा पिक्ीक स्पोट पनमा्षण िथिा िाक्ष  व्यवस्ािन
३ लक्ष्मणघाट शवदहन स्ल व्यवस्ािन र िटबन्ध
४ कोइली बनगाईमा कभ्षटहल पनमा्षण
५ मोपिितुर डाडँा जझम्पाली टोल िजश्म कोइली नदी कटान िटबन्ध
६ धरेैनी डाडँा कोइली नदी कटान िटबन्ध
७ चौरी गाउँ िूव्ष र दभक्णमा बाणगङ्ा नदी कटान िटबन्ध
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८ मोपिितुर फतु लबारी खेलमैदान, मोपिितुर डाडँा र कोईली बनगाईमा खेलमैदान व्यवस्ािन
९ मोपिितुर डाडँा देखख कपिलधाम िोड्ने कोइली नदीमा िूल पनमा्षण
१० कोइली बनगाई साहकन्धारे टोल र चौरी गाउँ बाटो िथिा मोपिितुरको भतुइितुरा बाणीगाउँ र गमत्रिथि 

सडक कालोित्रे
११ नगर चक्रिथि (कोइली बनगाई देखख मोिीितुर डाडँा हँुदै कपिलधाम िोड्ने सडक पनमा्षण
१२ घरेवा बनगाई र कोिवा िोड्ने बाणगङ्ा नदीमा ितुल पनमा्षण
संघमा माग गररने योिनाहरु
१  बनगाई देखख मोपिितुर हँुदै कपिलधाम िोड्ने बाटो पवस्ार, नाली पनमा्षण र कालोित्रे
२ धरेैनी डाडँा कोइली नदी कटान पनयन्त्रण
३ मोपिितुर डाडँा  िजश्म कोइली नदी कटान पनयन्त्रण
४ चौरी गाउँ िूव्ष र दभक्णमा बाणगङ्ा नदी कटान पनयन्त्रण
५ खारखानीमा पिक्ीक स्पोट पनमा्षण िथिा िाक्ष  पनमा्षण
६ लक्ष्मणघाट शवदहन स्ल व्यवस्ािन र िटबन्ध 

७ नगर चक्रिथि (कोइली बनगाई देखख मोिीितुर डाडँा हँुदै कपिलधाम िोड्ने सडक पनमा्षण
८ घरेवा बनगाई र कोिवा िोड्ने बाणगङ्ा नदीमा ितुल पनमा्षण

वडका नं.८
नगर/प्रदेश/संघमा माग गनने योिनाहरु
१ ढोडेकोल थिारु गाउँचोक देखख शाललकराम िौडेलको घर हँुदै ितुव्षटोला िाने सडक कालोित्र ेिथिा 

नहर पनमा्षण ४००००००

२ लक्ष्मीनारायण मन्न्र देखख भतुसाल चोक िोड्ने सडक कालोित्रे १००००००
३ वडा काया्षलय देखख दभक्ण िाने िक्ी कतु लो पनमा्षण ५००००००
४ ित्रकार भवन देखख िलेश्वर मन्न्र िल सम् सडक पवस्ार िथिा स्रोन्निी २००००००
५ वालाितुर वालपवकास केन्द्रमा वाउडिरिी वाल पनमा्षण १००००००
६ मोपिितुर आयतुवनेद अस्पत्तालको दइु पवगाहा िग्ा संरक्ण ५००००००
७ अधतुरो माया देवी रंगशाला पनमा्षण २००००००
८ हडपव रेश्ीको घर देखख िजश्म िफ्ष  िेटरिोल िम् सम् िाने कतु लो िक्ी पनमा्षण १५०००००
९ बोडगाउँ वालाितुर क्ते्रमा पवद्तुपिकरण िथि ह्तुम िाइि २००००००
१० गत्रलोकमाग्ष कालोित्रे ५००००००
११ बाणगंगा ितुलचोक अया्षल माग्ष हँुदै मायादेवी रंगशाला िाने सडक कालोित्र ेिथिा नालल पनमा्षण ७००००००
१२ शान्ताकतु नि मधतुवनधामको आकर्षण झल्काउने प्रमतुख द्वारमा गेट पनमा्षण ५००००००
१३ सतुय्षिथि गतुबिा िाने बाटो चन्द्रमा िथि संगम िथि नाला पनमा्षण िथिा कालोित्रे ५००००००
१४ गत्रलोकमाग्ष क्ते्रभभत्र नाली पनमा्षण िथिा सौन्र्यकरण ५००००००
१५ िागकृपि ढाका किडा उद्ोगको भवन पनमा्षण ३००००००
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१६ बाणगंगा ितुलचोक टोलमा पवद्तुपिकरण िथिा ह्तुम िाइि २००००००
१७ झरपनया अधतुरो नहर पनमा्षण ३००००००
१८ लौगाइ जिवलाल िौडेलको घर देखख ढोडेकोल िाने बाटो कालोित्र ेिथिा िक्ी कल्भट्ष पनमा्षण ५००००००
१९ लौगाइ िोखरी नजिकको टरिान्सफम्षरको क्मिा बकृगद् २५०००००
२० गमलनटोल प्रवेश गनने बाटोमा कल्भट्ष पनमा्षण १००००००
२१ लौगाइ क्ते्रमा पवद्तुपिकरण िथिा ह्तुम िाइि २००००००
२२ करोडिपि नतुराकान्त खरेलको घर देखख पबचलारी िोड्ने सडक दवुै िफ्ष  नालल र ग्राभेल १००००००
२३ करोडिपि माग्ष कालोित्र ेिथिा दवुै िफ्ष  नालल पनमा्षण १०००००००
२४ लौगाइ टोलमा सडक बचत्त िडान १००००००
२५ लौगाइ माधथिल्ो बरपििल चौिारीमा खानेिापन टंहक र साव्षिपनक शौचालय पनमा्षण १००००००
२६ लौगाइ बदेराम अया्षलको घर देखख बोडगाउँ िाने सडक स्रउन्निी िथिा कल्भट्ष पनमा्षण २००००००
२७ उघसउद्म पवकास काय्षक्रम अन्तग्षि लक्ष्मी ढाका उद्ोगको भवन पनमा्षण २००००००
२८ गतुदरी कतु लो सहहि कतु स्म्हवा साचोबँाट िजश्मकतु लो िक्ी िथिा बाटो पवस्ार २००००००
२९ डाइनेहवा कतु लो साचँो देखख िजश्म भतुभाग िपक् २००००००
३० चारिैसा कतु लो िपक् २००००००
३१ मतुरदारी कतु लो साचँादेखख िपक् २००००००
३२ ितुल्सीराम धघगमरेको घर अगाडी कल्भट्ष पनमा्षण ५०००००
३३ ज्ानहरी धघगमरेको घर अगाहड कल्भट्ष पनमा्षण ५०००००
३४ गंगहवा चोकको प्रपिक्ालय देखख बोररङ् सम् बाटो मम्षि ५०००००
३५ गंगहवा चोकको कल्भट्ष पवस्ार ५०००००
३६ मधतुवनी टोलमा नालल पनमा्षण िथिा बाटो ग्राभेल १००००००
३७ मधतुनधाम गौशाला पनमा्षण िथिा व्यवस्ािन १०००००००
३८ लललाराम ढकालको घर देखख िजश्म बाटो ग्राभेल २०००००
३९ उमा ितुनको घर अगाहडको फेपनडामा मोटर िडान २०००००
४० िल्ो बनवा अधतुरो सतुिा मन्न्र पनमा्षण ३०००००
४१ माधथिल्ो बनवा र िल्ो बनवामा रहकेा िोखरी संरक्ण ५०००००
४२ सररिा कलौपनको साव्षिपनक िग्ा संरक्ण १०००००
४३ थिारु गाउँको चचन्ा थिारुको घर अगाडी कल्भट्ष पनमा्षण ५०००००
४४ श्याम भट्राइको घर अगाहडको लौगाइ कतु लोमा वाल पनमा्षण िथिा बाटो ग्राभेल २००००००
४५ गंगहवा खालामा कल्भट्ष पनमा्षण ५०००००
४६ कतु स्म्या खालोमा कल्भट्ष ५०००००
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४७ रािमाग्ष देखख वडा काया्षलय, रपवलाल ितुरीको घर हँुदै बाणगंगा क्ाम्पस िाने सडक दवुै िफ्ष  
नालल सहहि कालोित्रे १००००००

४८ मोममी सतुन्रर कडेलको घर देखख टतुकलाला भट्राइको घर हँुदै मनोि अया्षलको घरसम् नाली 
पनमा्षण र बाटो कालोित्रे ५०००००

४९ मोममी पबटतु धघगमरेको घर अगाडी बाटो स्रोन्निी ३००००००
५० मोममी पवद्तुपिकरण िथिा ह्तुम िाइि २००००००
५१ कोइललिार िरकारी िकेट काय्षक्रम ५००००००
५२ कोइली ितुल देखी बाभणगाउ िोड्ने सडक स्रोन्निी िथिा कचवे पनमा्षण ६००००००
५३ सरस्विी िौडेलको घर देखख भशव प्रासाद िाडेिको घर िफ्ष को बाटो स्रोन्नपि िथिा आरधसधस 

ढलान २००००००

५४ ढोडेकोल पबचगाउँ भशवालय मन्न्र देखख ितुव्ष टोल िाने बाटो कालोित्र ेिथिा नहर पनमा्षण ५००००००
५५ ढोडेकोल गाउँको गमलदेखख लमैया िाने कतु लोमा नहर पनमा्षण ५००००००
५६ ढोडेकोल सामतुदाययक भवन वरीिरी िखा्षल पनमा्षण २००००००
५७ ढोडेकोल टोलमा पवद्तुिकरण िथिा ह्तुम िाइि २००००००
५८ दान बहादरु थिारुको घर धसमाना देखख सहकारी सम् िक्ी कतु लो पनमा्षण २००००००
५९ बडिौली क्ते्रमा पवद्तुपिकरण टरिान्सफम्षर िथिा ह्तुम िाइि ५००००००
६० बडिौली पवश्रामालय पनमा्षण १००००००
६१ बणडौली भाठा बासतुदेव थिारुको घर अगाडी नालल पनमा्षण १००००००
६२ धनेशितुर बाणगंगा ०७ को धसमाना देखख खानेिानी िोड्ने सडक कालोित्रे २००००००
६३ खखमलाल बनिाडेको घर अगाडी कल्भट्ष पनमा्षण िथिा सडक स्रोन्निी १५०००००
६४ रामप्रसाद िोख्ेलको घर देखख उत्तर बाटोमा नालल पनमा्षण ५०००००
६५ धनेशितुर चोक देखख ितुव्ष बाटोमा नाली पनमा्षण १००००००
६६ धनेशितुर चोकमा सौन्र्यकरण िथिा िाक्ष  पनमा्षण १००००००
६७ धनेशितुर रपव िराितुली हँुदै कतु खतुरा फम्ष िाने बाटोमा ितुवा्षधार पनमा्षण २००००००
६८ कमला भट्राइको घर िाने बाटोमा िक्ी कल्भट्ष पनमा्षण १००००००
६९ नागेश्वर भशव मन्न्र िररसर िग्ा संरक्ण िथिा िारवार ५०००००
७० िल्ो धनेशितुर िाने बाटो इन्द्र चोकमा दइुवटा कल्भट्ष पनमा्षण २००००००
७१ धनेशितुर पवद्तुपिकरण िथिा ह्तुम िाइि २००००००
७२ सतुयदोदय आधारभतुि पवद्ालय र वाल पवकास भवन वररिरर बाउडिरिी वाल पनमा्षण ४००००००
७३ चप्परगाउँ ितुख््यौली सडक कालोित्र ेिथिा नाली पनमा्षण ५००००००
७४ लतुमा अधधकारी घर हँुदै हररकला आचाय्षको घर सम्को सडक कालोित्र ेिथिा नाली पनमा्षण २००००००
७५ साना हकसान चोक देखख बतुटक्हवा िाने सडक कालोित्रे २००००००
७६ गमललितुली िथि सडकको दवुै िफ्ष  िपक् नालल पनमा्षण २००००००
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७७ साना गमयाकँो घर िछाडीको मतुल कतु लमो कल्भट्ष १००००००
७८ भोटे िथि देखख चन्द्रमणी गैरेको घर सम् सडक कालोित्र ेिथिा नाली पनमा्षण १००००००
७९ चप्परगाउँ देउराली िथि सडक कालोित्र ेिथिा नाली पनमा्षण १५०००००
८० सडरमाथिा िथि स्रोन्निी १००००००
८१ चप्परगाउँ चोकमा धसधस हटभभ क्ामरा िडान ५०००००
८२ चप्परगाउँ टोल क्ते्रभभत्र पवद्तुपिकरण िथिा ह्तुम िाइि २००००००
८३ चप्परगाउँ सररिा सािकोटाको घर अगाडी सडक कालोित्र ेिथिा नाली पनमा्षण १००००००
८४ चप्परगाउँ भागगरथि कडेलको घर अगाहडको सडकमा नालल पनमा्षण िथिा सौन्र्यकरण १००००००
८५ नया ँबोररङ् देखख रािमाग्ष िफ्ष  िाने सडक कालोित्रे ५००००००
८६ टनेलमा िरकारी खेपिका लागग िपक् टनेल काय्षक्रम बाणगंगा ०८ २००००००
८७ मधतुवनी हडि बोररङ् ५००००००
८८ बाभणगाउँ हडि बोररङ् ५००००००
८९ काम्न्तितुर िथि िया क्ते्रीको घर देखख खानेिानी टंकी िोड्ने सडक कालोित्रे १०००००००
९० वडा नं ७ श्याम थिारुको घर देखख शान्ता वेल्ासेको घर सम् सडक कालोित्र ेिथिा नालल पनमा्षण ५००००००
प्रदेशमा माग गररने योिना
१ वडा काया्षलय अगाहड राधा ककृष् िोखरी सौन्र्यकरण हडपिआर अनतुसार ७००००००
२ मोपिितुर ४ र  ६ खानेिाानी िथिा सरसफाइ योिना १०००००००
३ अधतुरो बोडगाउँ लौगाइ मोममी जिनतुवा डोहोटे सडक स्रउन्नपि ५०००००००
४ भशव िाव्षिी खानेिानी आयोिना पवस्ार २०००००००
५ लौगाइ चोकदेखख खासतु होटलसम् २०० गमटर सडक कालोित्र ेिथिा नाली पनमा्षण ५००००००
६ रािमाग्ष देखख गमलन चोक हँुदै देव प्रकाश थिारु र दान बहादरु थिारुको घर सम् सडक 

कालोित्रे २५०००००

७ ित्रकार भवन देखख पवक्रम गगरीको घर सम् मतुल कतु लो िक्ी पनमा्षण वालाितुर ३००००००
८ वडा काया्षलय अगाडी हडपिआर अनतुसार सौन्र्यकरण १०००००००
९ वालाितुर दगुा्ष मन्न्र िथिा िग्ा संरक्ण एवँ िारवार २००००००
१० िलेश्वर ककृ रक समतुहको भवन पनमा्षण ३६०००००
११ खतुशबतु िेटरिोल िम् देखख गोिाल भैसँी फम्ष सम् िाने सडक स्रोउन्नपि २००००००
१२ बोडगाउँ मतुल कतु लो ितुल्सी िौडेलको घर देखख कतु शतुमका रुख सम् िक्ी १०००००००
१३ िलेश्वर मन्न्रको बाउण्डिरि वालमा ग्रील िथिा शोलार १५०००००
१४ वालाितुर धससेनी िोड्ने सडक गणेश िन्ीको घर नेर कल्भट्ष पनमा्षण १५०००००
१५ धससेनी गोराराम खनालको घर देखख खखमानन् िौडेलको घर िलसम् सडक कालोित्र ेिथिा 

धसचँाइ कतु लो पनमा्षण ६००००००
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१६ बाणगंगा ितुलचोक देखख दगुा्ष मन्न्र धसमाना सम् िपक् नाला पनमा्षण िथिा सडक कालोित्र े
मम्षि १०००००००

१७ पबचलारी माग्ष लक्ष्मण थिािाको घर देखख मधतुवन धामको बाटो, दामोदर िोख्ेल बोररङ् िाने 
बाटो कालोित्रे १०००००००

१८ िकृथ्ी िथि नमतुना िथि िलिला िथि संघर्ष िथिमा नाला पनमा्षण िथिा सडक स्रउन्निी १०००००००
१९ बाणगंगा ितुलचोकमा धसचँाइ बोररङ् पनमा्षण १०००००००
२० बतुडकतु लो नहर पनमा्षण ५००००००
२१ करोडिपि माग्ष कालोित्र ेिथिा दवुै िफ्ष  नालल पनमा्षण १०००००००
२२ गणशे मन्न्रमा िषे् नागररकका लागग दइु कोठे िक्ी भवन पनमा्षण ३००००००
२३ लौगाइ बोररङ् नं ०२ को िानी कतु हट कतु लो र झरपनया कतु लोमा ितुया्षउन िाइि िडान ५००००००
२४ लौगाइको अया्षल मन्न्र देखख चप्परगाउँ धसमा सम्को बाटो मम्षि संभार ५००००००
२५ कपिलवस्तु पवद्ा मन्न्र अगाडी अधतुरो नालल पनमा्षण २००००००
२६ लौगाइमा धसचँाइको बोररङ् पनमा्षण ५००००००
२७ लौगाइको धसचँाइ बोररङ् नं १ र २ मा ओभरहेड टंकी र भवन पनमा्षण १०००००००
२८ लौगाइ ितुष्पा भडिारीको घर देखख करोडिपि माग्ष िोड्ने सडक कालोित्र ेिथिा नालल पनमा्षण १०००००००
२९ मधतुवन ितुरानो पवद्ालयदेखख िोम नारायण िौडेलको घर हँुदै अया्षल मन्न्र सम् लौगाइ 

कतु लोमा वाल र बाटो पवस्ार िथिा ग्राभेल ५००००००

३० सेस्फि चोक देखख सररिा खत्रीको घर हँुदै उमकला ितुनको घर हँुदै खानेिापन िोड्ने बाटोको 
दवुैिफ्ष  नालल पनमा्षण िथिा कालोित्रे २०००००००

३१ मधतुवन खानेिानी टंकी देखख धतुरा िफ्ष  धसचँाइ कतु लो िक्ी १०००००००
३२ ितुण्षकला सतुनारको घरदेखख पवद्िपि भडिारीको घर सम् िोड्ने बाटोमा नालल पनमा्षण िथिा 

कालोित्रे १०००००००

३३ ितुलचोक देखख मधतुवनधाम िोड्ने सडकमा दइुवटा कल्भट्ष पनमा्षण िथिा बाटो ग्राभेल १०००००००
३४ मधतुवन ितुरानो पवद्ालयमा धसचाइ हडि बोररङ् पनमा्षण ५००००००
३५ मधतुवनी खेल मैदान संरक्ण १००००००
३६ लखन चोक देखख चौिारी टोल चौिारी सम् बाटो कालो ित्र ेिथिा नाली पनमा्षण ५००००००
३७ मोममी प्रपिक्ालय देखी बतुटक्हवा सम् बाटो कालोित्र ेिथिा नाली पनमा्षण १०००००००
३८ गत्रलोचन न्ौिानेको घर देखख दक्ीण कोइली ितुल सम् सडक पनमा्षण िथिा कल्भट्ष पनमा्षण ५००००००
३९ कोइली ितुल देखख भाठा खेल मैदान सम् बाटो स्रोन्निी िथिा नाली पनमा्षण ५००००००
४० कोइली ितुल देखी गमन बहादरु सेनको घर सम् बाटो कालोित्रे ५००००००
४१ मैरहवा दगुा्ष मन्न्र नहद कटान संरक्ण ३००००००
४२ प्रपिक्ालय िथिा थिारु हदउहार र महिान टोला सोलार बचत्त २५००००
४३ ितुरानो थिारु गाउ बाटो स्रोन्निी १००००००
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४४ मोममी गाउँका हडि बोररङ् मैरहवा िथिा अन् बोररङ् मम्षि १०००००
४५ रेमलाल धघगमरेको घर देखख भाठा सम् नहर पनमा्षण ५००००००
४६ भपवश्वर िोख्ेलको घर देखख बाभणगाउँ िाने बाटो कालोित्र ेिथिा नहर पनमा्षण १०००००००
४७ धसचँाइ बोररङ्को जिण्ष भवन पनमा्षण ३००००००
४८ बाणीगाउँमा हडि बोररङ् ५००००००
४९ ढोडेकोल चौिारी देखख बनवा टोल िाने बाटो कालोित्रे ५००००००
५० बनवा चौिारी देखख खानेिानी हँुदै उदयितुर पवद्ालय िाने बाटो कालोित्रे ५००००००
५१ उदय यतुवा क्ब ढोडेकोलको अधतुरो खेल मैदान पनमा्षण २००००००
५२ बगगया देखख खानेिानी िनसेवा आधारभतुि पवद्ालय हँुदै उदयितुर िोड्ने सडक कालोित्रे ५००००००
५३ िनसेवा आधारभतुि पवद्ालय स्वच्छ खानेिानी काय्षक्रम १००००००
५४ वडा स्ररय वाल उद्ान रेिनेी ५००००००
५५ बडिौली थिारु हदउहार देखख माललका मन्न्र हँुदै ढोडेकोल िाने बाटो दवुै िफ्ष  नालल पनमा्षण 

सहहि कालोित्रे १५००००००

५६ माललका सामतुदाययक भवन िररसरमा वाल पनमा्षण िथिा सौन्र्यकरण २०००००००
५७ धनेशितुर अधतुरो कभड्षहल पनमा्षण २००००००
५८ साना हकसान भवनदेखख िजश्म िफ्ष  िक्ी नहर पनमा्षण २००००००
५९ नागेश्वर भशव मन्न्र िररसरमा सामतुदाययक भवन पनमा्षण ५००००००
६० धनेशितुर धससेनी डीि बोररङ् िडान ५००००००
६१ नागेश्वर चोक देखख धनेशितुर िाने बाटोमा कल्भट्ष पनमा्षण २००००००
६२ गोपवन् िौडेल , हडल्ीराम भडिारीको घर अगाडीको कल्भट्ष ितुन पनमा्षण १५०००००
६३ स्वास्थ्य चौकीमाग्ष प्रपिक्ालय हडल्ी थिारुको घर सम् कालोित्र ेिथिा नालल पनमा्षण ५००००००
६४ सतुयदोदय आधारभतुि पवद्ालयको गेटबाट हकशोर कहारको घर हँुदै धससेन िाने बाटोमा कल्भट्ष 

सहहि कालोित्रे १०००००००

६५ चप्परगाउँ दगुा्ष मन्न्र देखख सतुयदोदय पवद्ालय सम्को बाटोमा दवुै िफ्ष  नालल पनमा्षण २००००००
६६ िल उिभोक्ता सगमपि उत्तर िफ्ष को बोररङ्मा सडक ग्राभेल गेटवाल र िाइि १००००००
६७ लक्ष्मण कडेलको घर हँुदै खानेिानी टंकी सम्को नौलो कतु लो िक्ी २००००००
६८ पब आर के काष् उद्ोग देखख गायत्रा िौडेलको घर सम् धसचँाइ कतु लो िक्ी ३००००००
६९ भग्न थिारुको घर देखख महनेद् रािमाग्ष सम्को कतु लो िक्ी ३००००००
केन्द्रमा माग गररने योिना
क मायादेवी रंगशाला ८००००००००
ख चप्परगाउँ फतु लवारी माग्ष देखख मधतुवन धाम हँुदै अघा्षखाचँी िोड्ने सडक कालोित्र ेसहहि दवुै 

िफ्ष  नालल पनमा्षण ५००००००००

ग बहुउदेक्षश्यय बतुद् िाक्ष  पनमा्षण १०००००००००
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घ मोममी कोइली नहदमा िलाशय पनमा्षण िथिा िय्षटन प्रवध्षन ५००००००००
ङ वडा स्ररय वाल उद्ान पनमा्षण ढोडेकोल रेिनेी बाणगंगा ८ १००००००००
१ सोपवराम गगरीको घर देखख वालाितुर छपवलाल कतु वँरको घर सम् १.५ हकगम सडक कालोित्र े

िथिा नालल पनमा्षण १०००००००

२ बोडगाउँ वालाितुर क्ते्रमा बाणगंगा नहद िटबन्ध िथिा वकृक्ारोिण १०००००००
३ बोडगाउँ चोक देखख मायादेवी रंगशाला िोड्ने सडक ितुनपनमा्षण १०००००००
४ बोडगाउँ वालाितुर मधौललय िोड्ने बाणगंगा नहदमा कचवे पनमा्षण १०००००००
५ ओशो आश्रममा भौपिक ितुवा्षधार पनमा्षण िथिा सौन्र्यकरण ५००००००
६ मायादेवी रंगशाला हडपिआर अनतुसार पनमा्षण २०००००००
७ रािमाग्ष देखख वडा काया्षलय, रपवलाल ितुरीको घर हँुदै बाणगंगा क्ाम्पस िाने सडक दवुै िफ्ष  

नालल सहहि कालोित्रे १०००००००

८ बाणगंगा ितुलचोक क्ते्रमा बाणगंगा नहद पनयन्त्रण, साव्षिपनक िग्ा संरक्ण िथिा वकृक्ारोिण २०००००००
९ बाणगंगा ितुलचोक देखख शान्ताकतु नि मधतुवनधाम िाने सडक सहहि कालोित्रे ३०००००००
१० मधतुवन देखख बाणगंगा ितुलचोक हँुदै वालाितुर िोड्ने धसचाइ कतु लो िक्ी १०००००००
११ लौगाइ धसचँाइ प्रणालीमा िक्ी कतु लो पनमा्षण २०००००००
१२ मधतुवन धसचँाइ प्रणालीमा िपक् कतु लो पनमा्षण ३०००००००
१३ मधतुवन क्ते्रमा बाणगंगा नहद पनयन्त्रण िथिा बकृक्ारोिण २०००००००
१४ धम्नन्न पविश्याना केन्द्र भौपिक संरचना पनमा्षण १०००००००
१५ िननी आधारभतुि पवद्ालयको भवन पनमा्षण िथिा कम्पाउडि वाल २०००००००
१६ पबचलारी सडक गगिा भतुसालको देखख उत्तर िफ्ष  सडक कालोित्रे १०००००००
१७ वडा स्ररय गौरबको आयोिना बतुटक्हवा देखख भाटा भतुपिया रहसम् िय्षटहकय स्ल पनमा्षण ३०००००००
१८ भाठा फतु रुटवल मैदान देखख बाभणगाउँ िोड्ने ितुल पनमा्षण १०००००००
१९ मोममी मैरहवा देखख भतुपिया रह सम् धसमपनया खोला िटबन्ध ३०००००००
२० बोडागाउँ मोममी जिनतुवा सडक कालोित्र ेपनरन्तरिा ५०००००००
२१ मोममी धसचँाइ प्रणाली २०००००००
२२ ढोडेकोल धसचँाइ प्रणालीमा िक्ी कतु लो पनमा्षण २०००००००
२३ बडिौली देखख ढबलेाहँुदै वडा नं ०७ िोड्ने अधतुरो सडक कालोित्र ेिथिा नहर पनमा्षण १०००००००
२४ बडिौली मालीका धसचँाइ प्रणालीमा िक्ी कतु लो पनमा्षण १०००००००
२५ माललका खेल मैदान पनमा्षण िथिा संरक्ण ५००००००
२६ माललका खेल मैदान पनर िोखरी संरक्ण िथिा सौन्र्यकरण ५००००००
२७ बहुउदेक्षश्यय बतुद् िाक्ष  पनमा्षण बाणगंगा ८ धनेशितुर ५०००००००
२८ धनेशितुर क्ते्रमा बाणगंगा नहद िटबन्ध िथिा वकृक्ारोिण २०००००००
२९ धनेशितुर चप्परगाउँ रंगशाला पनमा्षण १०००००००
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३० दगुा्ष भवानी िथि सडक कालोित्र ेिथिा नाली पनमा्षण ८००००००
३१ सतुयदोदय वालपवकास िथिको छेउबारको कतु लो शान्ता खनालको मोहडा सम् िपक् १०००००००
३२ प्रगपि माग्ष हँुदै ढोडेकोल िाने सडक कालोित्र ेितुन पनमा्षण ५०००००००
३३ वालाितुर धससेनी हँुदै धनेशितुर िोड्ने मतुल सडक कालोित्रे २०००००००
३४ स्मारीका राइसगमल हँुदै यतुनाइटेड स्तु ल टोल देखख ढोडेकोल सडक सम् िोड्ने सडकको दवुै 

िफ्ष  नालल पनमा्षण ५००००००

३५ धनेशितुर रंगशाला पनमा्षण १०००००००
३६ यतुवा यतुवपिहरुका लागग स्वरोिगारमतुलक िाललम ५००००००
३७ िशतु चौिायाका लागग दाना उद्ोग स्ािना १०००००००
३८ मह प्रशोधन केन्द्र स्ािना १०००००००
३९ वडा भभत्रका सरकारी सामतुदाययक पवद्ालयमा आइटी ल्ाब स्ािना २०००००००

वडका नं.९
नगरमा माग गनने योिनाहरु
१ चौवाह दगुा्ष मन्न्र देखख गमलन चोक साल घारी ब्यडा हँुदै स्वास्थ्य चौकी सम् सडक कालो ित्रे २५०००००
२ भला्षवास  बस िाक्ष  देखख िजश्म अधतुरो कालो ित्र ेसडक पवस्ार १५०००००
३ नमैईया ँअधतुरो नाली पनमा्षण ५०००००
४ ितुरानो िूव्ष जिनतुवा गाउँ देखख उत्तर मैररया िोड्ने सडक कालो ित्रे ३००००००
५ भिा्षितुर,िडररया र जिनतुवामा साव्षिपनक शोचालय १५०००००
६ सब ैटोलमा सौय्षबिी िडान ९०००००
७ ितुव्ष जिनतुवाको ितुरानो दगुा्ष मन्न्र देखख सेमरा हाटबाट सम् नहर पनमा्षण १५०००००
८ वडा काया्षलय प्रशासपनक भवन पनमा्षण १०००००००
९ एक वडा एक खेल मैदान पनमा्षण २५०००००
१० भला्षवास अधतुरो भशवालय मन्न्र पनमा्षण १००००००
११ नमैया ँबाधँ पनमा्षण २००००००
१२ सेमराहा हाटबिार ब्यवस्ािन १५०००००
१३ भिा्षितुर आ.पव.४ कोठे भवन ५०००००
प्रदेशमा माग गररने योिना
१ बनगाई डोहोटे सडक अन्तग्षि चौवाह दगुा्ष मन्न्र देखख िडररया सम् नाला पनमा्षण १५००००००
२ भिा्षितुर, जिनतुवा, चौवाह, िडररया र भला्षवासमा खानेिानी पनमा्षण र पवस्ार १०००००००
३  बरैी बाधँ देखख िजश्म जिनतुवा गाउँ सम् नहर पनमा्षण २५०००००
४ धधरी, कोईली, अमकृि,ेखतुत्ख तुि ेनदी पनयन्त्रण  १०००००००
५ भला्षवस बस िाक्ष  व्यवस्ािन १००००००
६ िडररया सामतुदाययक भवन पनमा्षण १००००००
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७ श्री शतु.ि.िी. मा.पव. प्रापवधधक भशक्ाका लागग िूवा्षधार पनमा्षण ५००००००
८ श्री राम आ.पव. िडररया ४ कोठे भवन पनमा्षण ४००००००
९ बोड गाउँ, मोममी, बद्षहवा ,देउराली चोक हँुदै भिा्षितुर, भला्षवास अघा्षखाचँी िोड्ने सडक कालो 

ित्रे १०००००००

१० रामदपिवन धाम िथिा रामकतु मार बाबा मन्न्र भभत्र िारवार १५०००००
संघमा माग गररने योिनाहरु
१ बनगाई, मोपिितुर, जिनतुवा, िडररया हँुदै अघा्षखाचँी डोहोटे बाकँी रहकेो सडक कालो ित्रे १५०००००००
२ कपिलधाम राम दपिवन धाम िथिा रामिानकी मन्न्र िय्षटन प्रवध्षन पवकास िूवा्षधार पनमा्षण १००००००००

वडका नं.१०
नगरमा माग गररएको योिनाहरु
१ वडा काया्षलय भवन पनमा्षण िानी चतुहहने भएकोले
२ पििरा काठेितुललाइ िक्ी ितुल पनमा्षण
३ ियितुर ितुल देखख भैसाही िाने सडक ३०० गम  pcc ढलान
४ पििरा र पबरितुरको अधतुरो सामतुदाययक भवन पनमा्षण
५ रिनितुरमा नया ँसामतुदाययक भवन पनमा्षण
६ मेचकतु री डाडँामा अधतुरो सामतुदाययक भवन पनमा्षण
७ िटना गाउँमा िक्ी नाली पनमा्षण
८ प्रधानमन्त्री रोिगार काय्षक्रम 
९ हू्मिाइि ६०/४५/३० डाइ १६/२०/३०
१० पवध्तुिीय िार र िोल ६० थिान 
११ सानो गल् गाउँमा pcc ढलान
१२ ठतुलो ठेकही गाउँमा pcc ढलान
१३ सानो ठेकही गाउँमा pcc ढलान 
१४ रिनितुर गाउँमा pcc ढलान 
१५ बनगवा गमलनचोकमा िक्ी नाली पनमा्षण
१६ पवरितुर गाउँमा िक्ी नाली पनमा्षण
१७ प्रपिटोल िक्ी नाली पनमा्षण
१८ बहादरुितुर गाउँमा pcc ढलान 
१९ सानो ठेकहीमा रहकेो चौधरी िागकृिी बालपवकास केन्द्रको नया ँभवन पनमा्षण 
प्रदेशमा माग गररएको योिनाहरु
१ गोगाितुर मलावरमाइ थिान िाने बाटोमा िक्ी ितुल पनमा्षण 
२ बदैौली देउवाितुर बरवा सोनितुर पवरितुर हुदै मलावरमाइ थिान सम् कालोित्रे
३ पििरा देखख कोररयाचोक मेचकतु री िटना बनगवा हुदै कोठी नदी सम् कालोित्रे
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४ मझौवा नेिाल चोक देखख िग्षिीनगर मेचकतु री डाडँा सम् कालोित्रे
५ कोठीनहद देखख नौगइया गल्ा हुदै गमलनचोक सम् कालोित्रे
६ अहहरौली काठेितुललाइ िक्ी ितुल
७ वडा न  बिर १० भभत्रका सब ैटोलमा pcc ढलान
८ वडा काया्षलय भवन पनमा्षण िानी चतुहहने भएकोले
९ रिनितुर कालोित्र ेदेखख नौगइया िाने बाटोमा pcc ढलान
१० सामतुदाययक पवद्ालयको स्रउन्निी 
११ ियितुर अधतुरो कालोित्र ेदेखख गमलनचोक सम् कालोित्र े 
३३ िटना स्वास्थ्य चौकीलाइ एबितुलेन्स माग

वडका नं.११
नगरमा माग गनने योिनाहरु
१ ११ न   वडा काया्षलय देखख घरबतुधधया हुदै भड्ीहवा चौकी सम् सडक कालो ित्रे ५००००००
२ हथिौसा गाउँ भभत्रको सडक कालो ित्रे २५०००००
३ अादेारी दगुा्ष मन्न्र देखख सामतुदाययक भवन सम्को सडक कालो ित्रे २००००००
४ मैनहरा गाउँ भभत्र नाली पनमा्षण १५०००००
५ बरवा गाउँ भभत्रको सडक कालो ित्रे २५०००००
६ बरवा प्रपिक्ालय देखख बरवा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र सम्को सडक कालो ित्रे २००००००
७ ११ नं. वडामा रहकेा साव्षिपनक िग्ा सरक्ण गन्ष िारवार ५०००००
८ बरवामा कोहटयाको कल्भट्ष पनमा्षण ६०००००
९ देउवािारमा साव्षिपनक शाचैालय पनमा्षण १००००००
१० दभक्ण चेपियामा साव्षिपनक शाचैालय पनमा्षण १००००००
११ नव ज्योिी बहुदे्शीय सहकारीको भवन पनमा्षण १००००००
प्रदेशमा माग गररने योिना
१ हथिौसा भशवरात्री मेला मैदान देखख उत्तर चेपिया हुदै भट्ड्हवा सम्को सडक कालो १०००००००
२ मर्थि प्रपिक्ालय देखख मैरी मैनहरा सम्को सडक कालो १०००००००
३ बदैौली कोिवा मैरी देउवािार बरवा हुदै सोनितुर मलरमाइ सम्को अधतुरो सडक कालो ित्रे १००००००००
४ बनकटवाको अधतुरो सडक कालो ित्रे ५००००००
५ भडसडवामा रहकेो वाल उद्ान पनमा्षण १५०००००
६ ओदारी गाउँमा िाने चचत्र मोहन चौधरीको घर नजिकको कल्भट्ष पनमा्षण २५०००००
७ ओदारी ओम प्रकाश थिारुको घर देखख पवष्तु थिारुको घर सम् िटबन्ध पनमा्षण १००००००
८ प्रोिेक्ट टोलमा नाली पनमा्षण िथिा सडक कालो ित्रे २५०००००
९ भडसडवा गाउँको भशव मन्न्र देखख महुवारी टोल सम् सडक कालो ित्रे २००००००
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१० भडसडवा गाउँको भशव मन्न्र देखख िजश्म खेल मैदान सम् सडक कालो ित्रे ३००००००
११ ओदारी देखख भडसडवा हुदै भड्ीहवा सम् सडक मम्षि १०००००००
१२ देउवािार भतुसाल टोल राितु सतुनारीको घर देखख दभक्ण देउवािार गाउँ भभत्रको सडक कालो ित्रे २००००००
१३ मैनहरा देखख देउवािार हुदै घरबतुधधया िोडने सडक स्रउन्निी १५०००००
१४ मर्थि देखख भडसडवा हेल्थ िोट् िोडने सडक स्रउन्निी ५००००००
१५ हथिौसा स्वास्थ्य चौकीमा १५ सैया बडे सहहि एम. पव. पव. एस.डक्टरको ब्यवस्ा १०००००००
१६ देउवािारमा डहरचन्नी िाक्ष  पनमा्षण १००००००
१७ बरवा नेत्रकलाको घर देखख दगुा्ष मन्न्र सम् अधतुरो नाली पनमा्षण २००००००
१८ श्री हमेराि मा.पव. हथिौसा िररसर भभत्र रहेको हफल्ड सतुधार १००००००
१९ बरवामा वाल उद्ान पनमा्षण १००००००
२० बरवा देखख िटना िोडने सडकको घघवा ितुल जिण्ष भएकाले ितुल पनमा्षण ५००००००

बाणगंगा नगरिाललका
नगर काय्षिाललकाको काया्षलय
लतुम्बिनी प्रदेश,  कपिलवस्तु,  

सवसिनन िघं िसंरकाहरुले नगर सित्रकका सवसिनन सरकानहरुमका आ.व.२०७९/०८० मका िचंकालन गनने योजनकाहरु
आ.व. २०७९।०८०         

क्र.स. ककृ याकलािको नाम काय्ष क्ते्र बिटे
रािािानी सामतुदाययक वन उिभोक्ता समतुह, रािािानी, वडा नं. ३, बाणगङ्ा न.िा.
क वन व्यवस्ािन

१ कम्षचारी िलब र भत्ता १८००
२ बन प्रापवधधक खच्ष ५०
३ कटान मतुछान १५००
४ फायर लाईन पनमा्षण ५००
५ उिभोक्ता वर्गकरण ५०
६ बठैक िथिा काय्षक्रम ५००
१ वकृक्ारोिण २००

ख आयआि्षन काय्षक्रम
१ घतुस्कम्कोर िररचालन पविन्न उिभोक्ता २०००

ग सामाजिक पवकास िथिा िया्षिय्षटन
१ िाक्ष  पनमा्षण िथिा व्यवस्ािन ५०००
२ िोखरी पनमा्षण िथिा िया्षिय्षटन व्यस्ािन २०००
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३ िापिय संग्राहलय पनमा्षण २०००
४ िाक्ष  भभत्र फतु टिाथि पनमा्षण १०००
५ समतुह भभत्रका पवभभन्न योिना २०००

घ प्रशासपनक िथिा काया्षलय व्यवस्ािन
१ सफ्टवेयर नपवकरण िथिा पप्रन्टर २००
२ काया्षलय भवन पनमा्षण ११६०
३ माछा िथिा िशतुिनछछी आहार २००
४ मसलन् िथिा काया्षलय सामग्री २००
५ यािायाि १६०
६ सतुचना िथिा सञ्ार १००

७ अपिथिी सत्ार १००
८ टेक्टर खररद १५००
९ मोटरसाइकल खररद २५०
१० सहयोग िथिा सम्ान २००

िम्ा २२६७०
तनरा गृहणवी समाज, कतपिवसु्
१ सेनेटरी प्ाड पनमा्षण िाललम ५००
२ माला चतुरा िोि ेसैट िाललम १०००
३ डल कतु शन िाललम ५००
४ मकैको िोष्र र प्ाट्कबाट फतु ल बनाउने िाललम (बतुकी बनाउने) १०००
५ वेिको फतु लदानी बनाउने िाललम ५००
६ उलनको स्वीटर मोिा िनिा सल बनाउने िाललम ५००
७ ककृ पर िाललम (च्ाउ, िशतुिालन, बाख्ािालन) १०००
८ मोटर डरिाईभभङ् िथिा कमप्तुटर िाललम १०००
९ गौसंरक्ण र आश्रम ५०००
१० सरसफाई वकृक्ारोिण िनचेिना काय्षक्रम १०००
११ संसद स्रलाई भोहटङ धसकाउने १००००
१२ धसलाई कटाई १०००
१३ नेिाली यतुवा, महहलाहरुलाई कानून सबिन्धी ५००

िम्ा २३५००
मठहिा शक्ति तवकास केन्द्र नेपाि
१ नागररक भशक्ा वा काय्षक्रम संचालन धसि सबिन्धी िाललम २,९,१० १३२
२ वक्तकृत्वकला प्रपियोगगिा २,९,१० ११३
३ उत्कृ ट् समूह ितुरस्कृ ि िथिा समतुदायमा समूह हस्ान्तरण २,९,१० १०३
४ उद्मभशलिा पवकास िाललम २,९,१० ९३
५ आर्थिक सश्क्तकरण काय्षक्रम अनतुदान पविरण २,९,१० ७३५
६ वडा, नगरिाललका स्ररय सामाजिक लेखा िररक्ण २,९,१० १०२
७ नेिकृत्व धसि पवकास सबिन्धी आधारभूि िाललम ९ ४४
८ स्ापनय स्रमा समविय र शैभक्क सामग्री २,९,१० १३
श्वी सरेपानवी सामुदायरक वन उपभोतिा समुह, बाणगङ्ा -९, पिरररा, क.व.
१ डढेलो पनयन्त्रण सबिन्धी प्रचार प्रसार िथिा अनतुभशक्ण काय्षक्रम ३००
२ वन हरेालतुद्वारा वनको संरक्ण २५०
३ वन क्ते्रमा िारबार १०००
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४ घोलछा घोलछछीमा बाध पनमा्षण ८००
५ वनमा िाने घोलामा कल्भट्ष पनमा्षण ६९०
२ वन तवकास 
१ अगम्रसो खररद िथिा रोिण ३५०
२ वकृक्ारोिण ५००
३ बासँ खररद िथिा रोिण २५०
३ वन सम्बर््षन
१ ितुनरुत्ादन बढतुवाका लागग झाडी सरसफाई ८००
२ फारलाईन डढेलो पनयन्त्रण िथि पनमा्षण िथिा मम्षि ८००
३ रुखहरु धथिपनङ काय्षक्रम ५००
४ माउ रुखहरु छनोट िथिा िेन्न्टङ् ४००
४ वन सदपुरोग 
१ काठ-दाउरा संकलन
२ काठ १५००
३ दाउरा ६००
४ घाटगद्ी व्यवस्ािन ९००
५ छिान लागि, अम्न्तम घाटगद्ी रजिट्र ियारी १००
५ भ-ुसंरक्षण 
१ सरेिानी बाध पनमा्षण ८००
२ संरक्ण िोखरी पनमा्षण िथिा मम्षि ७००
३ ग्यापबन बाल पनमा्षण ९००
४ नदी िटबन्धन ९२०
५ वन संरक्णका पवपवध काय्षक्रमहरु ८६०
६ गररब तवपन्न तथा आरमिुक
१ पवद्ालय संचलान अनतुदान िथिा बस सहयोग २७००
२ स्वास्थ्य काय्षक्रम १५०
३ िडररया, ि.जिनतुवा बाख्ा, बङ्तुर, िाडी, कतु खतुरा, माछािालन आहद १०१०
४ गररब िथिा िहेने्ार पवद्ाथिमीका लागग छात्रवकृत्ती १५०
५ िडररया, ि.जिनतुवा बमेौसमी पबउ िथिा खाद्न्न सहयोग ४००
६ िडररया, ि.जिनतुवा, सतुते्री िोरण सामाग्री अनतुदान ३००
७ आय आि्षन सहुललयि ऋण सहयोग काय्षक्रम ९५०
८ बरेोिगार यतुवायतुविीलाई ककृ पर धसि पवकास िाललम ५००
९ गररब पविन्न सहयोग िथिा पवपवध काय्षक्रम ५००
१० फलफतु ल पबरुवा खररद िथिा पविरण ३००
७ संस्ागत तवकास
१ समतुहको साधारण सभा ८०
२ काय्षकारीणी सगमिीको बठैक १००
३ अधथििी सत्ार ८०
४ सम्ान काय्षक्रम १२०
५ प्रचार प्रसार सामाग्री प्रकाशन, प्रशारण िथिा पविरण ९०
६ मसलन् खच्ष १००
७ सामतुदाययक वन सबिम्न्ध पवद्ाथिमीसंग अन्तरहक्रया गोष्ी ५०
८ योिना िितु्षमा गोष्ी ५०
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९ काया्षलय व्यवस्ािन खच्ष २५०
१० सतुचना, संचार िथिा भैिरी ८०
८ सामदुायरक तवकास सम्बन्वी कार्षक्रम
१ सामतुदाययक भवन पनमा्षण ५०००
२ िडररया ि.जिनतुवाका सडक कालोित्र ेिथिा कल्भट्ष पनमा्षण ४०००
३ िडररया, ि.जिनतुवाका नहर, बाधँ पनमा्षण िथिा सडक स्रोन्निी २०००
४ बोहडङ, खानेिानी, गाउँ बस्ीका सडक मम्षि िथिा पनमा्षण ८२०
५ खेलकतु द सामाग्री पविरण िथिा खेल मैदान मम्षि ७००
६ पवभभन्न संघसंस्ाहरुलाई सहयोग अनतुदान ४००

िम्ा ३४८००
नमसे् ठकिस्
क गि्् ारेन्टस परररोजना ४६८
१ पनःशतुल्क शैभक्क सहायिा काय्षक्रम
२ िाररवाररक स्वास्थ्य िथिा सतुरक्ा

िम्ा ९३६
ख संस्ागत तवकास कार्षक्रम
१ सामतुदाययक पवद्ालय शैभक्क सतुधार काय्षक्रम १५०
२ बाल मनोिरामश्ष िथिा क्मिा अभभवकृगद् काय्षक्रम ६०
३ िररयोिना सबिन्धी िाललका स्रीय अन्तरहक्रया काय्षक्रम २५

िररयोिना वार्रक अनतुगमन िथिा मूल्ाङ्कन २०
िम्ा २५५

ग प्रशासतनक खि्ष १८३
कूल पवपनयोजिि बिटे १३७४

धसर्ाथ्ष सामाजजक तवकास केन्द्र
हदगो िथिा मया्षहदि सामाजिक  आर्थिक शस्क्तकरण काय्षक्रम
१ ५० ग्रेितुयट फोरम संचालन िथिा काया्षवियन, १५ वटा समतुदायमा आधाररि कोचचढ. 

कक्ा संचालन िथिा सहयोग, हकशोरीहरुको िीवन वकृचत्त पवकास योिना पनमा्षण िथिाद 
काया्षवियन, स्ािन संचालन िथिा िथिा हकशोरी िरीचालन

३२३८६४५

२ स्ानीय िह संगको पवभभन्न सवालमा िैरवी िथिा वकालि, हकशोरभशकोरी पवकास 
काय्षक्रम, सहि संिाल संचालन िथिा काया्षवियन, वालमैत्री स्ानीय शतुसासन,टोलपवकास 
संस्ाको क्मिा पवकास िथिा सहयोग

७३,७१४७२

३ १५०० घर िरीवारको िारीवाररक पवकास योिना पनमा्षण िथिा काया्षवियन, क्मिा 
पवकास, मतुल् अभभवकृगद् श्रकृखंला, नमतुना िथिा व्यवसाययक गाउं पनमा्षण, स्वावलम्वन समतुह 
संचालन िथिा काया्षवियन, घरवगैचा िथिा िारीवाररक िोरण काय्षक््रम आहद

४५४००००

कोभभड प्रपिकाय्ष काय्षक्रम
१ िोखखममा िरेका वालवाललकाहरुको लागग आििकाललन सहयोग ५०,०००
२ सामतुदाययक सचेिीकरण िथिा क्मिा पवकास काय्षक्रम ५०,०००
३ महहला  स्वास्थ्य स्वम सेवीकाहरुलाई स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग ४०,०००
संस्ाका आन्तरीक काय्षक्रमहरु
१ रक्तदान काय्षक्रम १५,०००
२ िोखीममा िरेका वालवाललकाहरुलाई सहयोग काय्षक्रम ५०,०००
३ न्ायीक सगमपि िथिा मेलगमलाि काय्षक्रम सहयोग २,००,०००
४ समािमा पवशेर योगदान गरेका ब्य्क्तहरुलाई सम्ान ,ितुरस्ार िथिा प्रोत्साहनका काय्षक्रम ५०,०००
५ पवभभन्न भेला , हदवस ,समारोह ,िथिा सचेिीकरण काय्षक्रम ५०,०००
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बाणगङ्ा रािित्र
बाणगङ्ा नगरपालिकाद्ारा प्रकाशित

खण्ड:१)       बाणगङ्ा, कपपिवसततु,      चैत्र २८ गते, २०७४ साि  (संख्ा: २ 
 

भाग-२

बाणगङ्ा नगरिाललकाका िदाधधकारीहरुको आचारसंहहिा, २०७४

प्रस्ावना
नेिालको संपवधान बमोजिम सहकाररिा, सहअस्स्त्व र समवियका आधारमा संघीय लोकिाम्न्त्रक गणिन्त्रात्मक शासन 
व्यवस्ाको अभ्यास गददै सङ्घ, प्रदेश र स्ानीय िहबीच सतुमधतुर अन्तरसरकार सम्वन्ध कायम गन्ष, स्ानीय शासन व्यवस्ामा 
िनिाको अथि्षिूण्ष सहभागगिा प्रबद््षन गददै वढी िनमतुखी, सेवामतुखी, िनउत्तरदायी, िारदशमी िथिा सतुशासनयतुक्त स्ानीय 
शासनको प्रत्ाभूपि गन्ष, स्ानीय िहलाई िनिाको पवश्वाधसलो शासन इकाईका रुिमा स्ापिि गन्ष, स्ानीय िहबाट 
समािका पवभभन्न वग्ष धम्ष, ललङ्, िाििापिका मौललक संस्कृ पिप्रपि सम्ान र सहहष्तु भावनाको पवकास गन्ष िथिा कानतुनी 
राज्य, संघीय लोकिाम्न्त्रक गणिन्त्रका लाभहरूको न्ायोचचि पविरण र दीगो पवकासको अवधारणालाई मूि्ष रुि हदन 
हामी िनिाबाट पनवा्षचचि िदाधधकारीको आचरण र हक्रयाकलािहरुलाई सोही अनतुरुि मया्षहदि र नमूनायोग्य ितुल्ाउनका 
लागग बाणगङ्ा नगरिाललकाका िनप्रपिपनधधहरुले नगर काय्षिाललकाको गमपि २०७४।०४।२५ गिकेो बठैकबाट िाररि 
गरी यो “बाणगङ्ा नगरिाललकाका िदाधधकारीको आचारसंहहिा, २०७४” बनाई लागतु गरेका छौ ।
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भाग — १
प्रारस्म्क

१. संभक्प्त नाम र प्रारम् :(१) यो आचारसंहहिाको नाम “बाणगङ्ा नगरिाललकाका िदाधधकारीहरुको आचारसंहहिा, 
२०७४” रहकेो छ ।
(२) यो आचारसंहहिा नगरकाय्षिाललबाट िाररि भएको गमपिदेखख लागतु हुनेछ ।

२.  िररभारा :पवरय वा प्रसंगले अकदो अथि्ष नलागेमा यस आचारसंहहिामा,
(क) “प्रमतुख” भन्नाले बाणगङ्ा नगरिाललकाको प्रमतुखलाई समझनतुिछ्ष  ।
(ख) “आचारसंहहिा” भन्नाले नगरिाललकाका िदाधधकारीहरुको आचारसंहहिा, २०७४ लाई िनाउनेछ । 
(ग) “अनतुगमन सगमपि” भन्नाले यस आचारसंहहिाअनतुसार गहठि आचारसंहहिा अनतुगमन सगमपिलाई 

समझनतुिछ्ष  ।
(घ)  “काय्षिाललका”  भन्नाले बाणगङ्ा नगर काय्षिाललका समझनतु िछ्ष  ।
(ङ) “िदाधधकारी” भन्नाले बाणगङ्ा नगरिाललकाका प्रमतुख, उिप्रमतुख, वडाध्क्, काय्षिाहकलकाका सदस्य 

िथिा सभाका अन् सदस्य समेिलाई समझनतुिछ्ष  । यस शब्दले नगरिाललकाले आफनो काय्ष सम्पादनका 
धसलधसलामा गठन गरेका ितुनसतुकै सगमपि वा उिसगमपि वा काय्षदलका सदस्यहरु समेिलाई समझनतुिद्षछ।

(च) “सभा” भन्नाले बाणगङ्ा नगरसभालाई वतुझाउनेछ ।
(छ) “स्ानीय िह” भन्नाले नेिालको संपवधान बमोजिमको गाउँिाललका, नगरिाललका र जिल्ासभा 

समझनतुिछ्ष  । 
(ि) “नगरिाललका” भन्नाले महानगरिाललका, उिमहानगरिाललका र नगरिाललका समेिलाई िनाउनेछ । 

भाग — २
िदाधधकारीका आचारहरु

३. सामान् आचारहरुको िालना गनने :िदाधधकारीहरुले िालन िथिा अवलम्वन गनतु्षिनने सामान् आचारहरु देहायमा 
उले्ख भए बमोजिम हुनेछन । िसकोे अवलम्वन गन्ष हामी प्रपिबद्िा व्यक्त गद्षछौ,ं 
३.१ नेिालको स्विन्त्रिा, स्वाधीनिा, स्वाभभमान, राहरि।ाय एकिा, भौगोललक अखडििा र िनिामा पनहहि 

साव्षभौमसत्ताप्रपि प्रपिबद् रहंदै,
(क) िदाधधकारीहरुले नेिालको स्विन्त्रिा, साव्षभौगमकिा, भौगोललक अखडििा, राहरििेय एकिा, स्वाधीनिा 

र स्वाभभमानको अक्णु्णिामा प्रपिकतु ल हुने काय्ष गनने छैनौ ।
(ख) कतु नै िपन िदाधधकारीले रारि ् पवरुद् हुने काय्षमा सघाउ ितुया्षउने, राहरिगोय गोिनीयिा भङ् गनने, राहरि ाय 

सतुरक्ामा आचँ ितुया्षउने काय्षहरु गन्ष वा त्स्ो काय्षमा सहयोग ितुया्षउने काय्ष गनने वा गराइने छैन ।
(ग) कतु नै िदाधधकारीले िदीय जिम्वेारी िालना गदा्ष सदैव राष्ह र िनिाको बकृहत्तर हहिलाई ध्ानमा राखी 

गननेछौ ।
(घ) कतु नै िपन व्य्क्त वा पनकायले िनिामा पनहहि साव्षभौमसत्ता, राहरिट् एकिा, स्वाधीनिा, सामाजिक, 

धार्मक, सासँ्कृ पिक िथिा ऐपिहाधसक सौहाद्षिामा आचँ ितुया्षउने गरी काय्ष गरेमा त्स्ो काय्ष पनरुत्साहहि 
गननेछौ ।



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७९।८०

178

३.२  संघ, प्रदेश र स्ानीय िहबीचको सतु-सम्वन्धमा िोड हदंदैे,
(क) िदाधधकारीहरुले संघ, प्रदेश र स्ानीय िहबीचको सतुसम्वन्ध, काय्षअधधकारक्ते्र, काय्ष प्रणाली 

वा संस्ागि प्रबन्धमा कतु नै आचँ ितुया्षउन वा दखल हदन वा अन्तरसरकार सम्वन्धमा खलल िानने 
कतु नै हक्रयाकलाि गन्ष वा वक्तव्य वा प्रकाशन वा प्रचार प्रसार गररनेछैन ।

(ख)  कतु नै िपन आधारमा स्ानीय िहका वाधसन्ाहरुलाई भेदभाव गनने वा समान सतुरक्ा, सेवा, सतुपवधा 
र संरक्णबाट बजञ्ि गररनेछैन । 

 िर महहला, वालवाललका, अिागंिा भएका व्य्क्त, दललि, िेष् नागररक लगायगि िलछ िरेका 
वग्ष, क्ते्र िथिा समतुदायको हकहहिका लागग पवशेर व्यवस्ा गन्ष प्रपिबद् रहनेछौ ं।

(ग)  अन्तर स्ानीय िह िथिा अन्तर सरकार वस्तु वा सेवाको पनवा्षध आवागमनलाई कतु नै बाधा गररने 
वा भेदभाव गररनेछैन । 

३.३  संघीय लोकिाम्न्त्रक गणिन्त्रात्मक शासन प्रणाली, स्वशासन र स्वायत्त शासन, संघ, प्रदेश र स्ानीय 
िहबाट राज्यश्क्तको प्रयोग िथिा पवश्वव्यािी मानव अधधकार र मौललक अधधकारका मान् धसद्ान्तको 
प्रबद््षन गन्ष, 
(क) िनिामा पनहहि साव्षभौमसत्ता, स्वशासन िथिा स्वायत्त शासन, संघ, प्रदेश र स्ानीय िहबाट 

राज्यश्क्तको प्रयोग, संघीय लोकिाम्न्त्रक गणिन्त्रका मान् धसद्ान्तहरुलाई उच्च सम्ान र 
आत्मसाि गररनेछ ।

(ख)  संघीय लोकिाम्न्त्रक प्रणाली, स्ानीय स्वायत्तिा र िल्ो िहमा अधधकारको पवकेन्ीन्रणका  
धसद्ान्त िथिा नीपिलाई अनादर गनने, िनिाप्रपिको उत्तरदाययत्वलाई अस्वीकार गनेर््षे , अवहलेना 
गनने, अन्तरसरकार सम्वन्ध एवं स्ानीय िहहरु र साझदेार संघ संस्ासंगको कानतुन बमोजिमको 
सबिन्धमा खलल िनने िस्ा कतु नै लेख, समाचार, भारण, वक्तव्य प्रकाशन वा प्रशारण गनतु्ष वा 
गराउनतु हँुदैन ।

 िर यस कतु राले उले्खखि पबरयमा अनतुसन्धानमूलक कतु नै लेख रचना प्रकाभशि गन्ष र सो अनतुरुि 
धारणा राख् रोक लगाएको मापनने छैन ।

३.४  साधन श्रोिको िूण्ष सदिुयोग गन्ष : 
(क)  कानतुन बमोजिम आफूले िाउने सेवा सतुपवधाबाहके स्ानीय िहको साधन, श्रोि, नगद वा जिन्सी  

कतु नै िपन प्रकारले मास्, उिभोग गन्ष र दरुुियोग गनतु्ष गराउनतु हँुदैन ।
(ख) कतु नै िपन िदाधधकारीले साव्षिपनक स्ोिको प्रयोग गदा्ष अधधकिम सदिुयोग र उत्ादनशील 

काय्षमा प्रयोग गनतु्ष िननेछ ।
३.५  आिनो जिम्वेारीको प्रभावकारी काया्षवियन गन्ष गराउन,

(क) कतु नै िपन िदाधधकारीले कानतुनले िोहकए बमोजिमका िदाधधकारीहरुलाई िूव्ष िानकारी नहदई 
आफनोसे वा हदने स्ान छोडी अन्त्र िानतु हँुदैन ।

(ख) िदाधधकारीले प्रचललि कानतुनमा िोहकएभन्ा बढी समयका लागग आफनो काय्षक्ते्र छोड्नतुिदा्ष वा 
काय्षक्ते्रभन्ा वाहहर िानतुिनने भएमा कानतुनले िोके बमोजिमका िनप्रपिपनधध वा िदाधधकारीलाई 
आफनो िदको अस्तियारी नहदई िानतु हुदैन ।

३.६  गैर कानतुनी आश्वासनलाई पनरुत्साहहि गन्ष,
(क) संपवधान िथिा प्रचललि कानतुनले हदएको अधधकारक्ते्रभन्ा बाहहरका काम गररहदनछतु  भनी 

कसैलाई आश्वासन हदनतु हुदैन ।
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(ख) कानतुन बमोजिम गनतु्षिनने काम गन्ष वा सेवा हदनका लागग आनाकानी वा हढलाई गनने, िानीिानी 
अनावश्यक झंझट थिपे् वा आफनो अधधकारक्ते्र बाहहरको काम गररहदन वा गराई हदनेछतु  भनी 
आश्वासन वा भरोसा िनने कतु नै काम गनतु्ष वा गराउनतु हँुदैन । 

(ग) स्ानीय िहका िदाधधकारीहरुले ऐनले िोहकएको योिना िितु्षमा प्रककृ याको िानकारी नहदई कतु नै 
व्य्क्त, संस्ा वा समतुदायलाई स्ानीय िहको योिना बाहकेका कतु नै काय्षक्रम वा योिना स्वीककृ ि 
गररहदन वा गराईहदने आश्वासन हदनतु हँुदैन । 

(घ) आफनो लागग वा अरू कसैको लागग अनतुचचि लाभ ितुग्ने गरी िदको दरुूियोग गनने काय्ष गनतु्ष 
गराउनतु हुदैन ।

३.७  रािनीपिक आस्ाका आधारमा भेदभाविूण्ष काय्ष नगन्ष दृढ रहँदै, 
(क) रािनीपिक आस्ा वा पवचारका आधारमा काय्षिाललका वा सभाका सदस्यहरु वा कम्षचारीहरु वा 

सेवाग्राही िथिा आम नागररकहरुसंग िरेोमेरोको भावना राखी कतु नै काय्ष गनतु्ष/गराउनतु हुदैन ।
(ख)  आफू सम्वद् रािनीपिक दल वा सम्वद् कतु नै पनकाय वा संघसंस्ालाई मात्र लाभ ितुग्ने वा सतुपवधा 

हुने गरी कतु नै पनण्षय वा योिना वा काय्षक्रम काया्षवियन गररनेछैन । 
३.८  सामाजिक सौहाद्षिा र समावेशीकरणप्रपि दृढ संकल्ल्पि रहँदै,

(क)  सामाजिक सदभाव िथिा सौहाद्षिा (प्रमे) खल्बल्ाउन नहुने : पवभभन्न िाि िापि, धम्ष, वग्ष, क्ते्र, 
सम्रह्दायबीच सामाजिक सदभाव र सौहाद्षिा खल्बल्ाउने कतु नै काम वा अन् कतु नै व्यवहार गनतु्ष 
वा गराउनतु हँुदैन । कतु नै सम्रि्दायबीचको सतु—सम्वन्धमा खलल िनने गरी हक्रयाकलाि गनतु्ष गराउनतु 
र प्रचार प्रसार गनतु्ष गराउनतु हुदैन ।

(ख)  छतु वाछतु िलाई प्रश्रय हदने व्यवहार गनतु्ष हँुदैन । कतु नै पबचार ब्यक्त गदा्ष िािीय, धागमक, सासं्कृ पिक 
वा समाजिक पवदे्वरवा धार्मक भेदभाव िनाउने खालका काम कतु रा गनने वा उखान टतुक्ा प्रयोग 
गनने वा कतु नै िािी, धम्ष, संस्कृ पि वा समतुदायकोे स्वाभभमानमा धक्ा लाग्ने वा आघाि ितुग्ने खालका 
शब्द/वाणीहरुको प्रयोग गनतु्ष हुदैन ।

(ग) कतु नैिपन िाििापि, धम्ष, वण्ष, ललङ् आहदका आधारमा भेदभाव गनतु्ष हँुदैन िथिा सब ैसमतुदायका 
कानतुनी हकहहि र मौललक संस्कृ पिप्रपि बोली र व्यवहार दबु ैिवरबाट प्रपिकतु ल असर िनने गरी 
काय्ष गनतु्ष गराउनतु हँुदैन ।

(घ) कतु नै िपन समतुदायको िरम्परादेखखको धम्ष अवलम्वन गनने धार्मक स्विन्त्रिाको सम्ान   
गनतुर्तुिननेछ।

 िर, आफनो क्ते्रभभत्र कसैको धम्ष िररवि्षन गनने गराउने कतु नै िपन हक्रयाकलाि हुन हदनतुहँुदैन ।
(ङ) कतु नै पवदेशी नागररक वा संस्ाले नेिालको सभ्यिा, नेिाली िनिाबीचको सदभाव पबगानने वा 

भडकाउने काम गरेको वा गन्ष लागेको िानकारी भएमा ित्ाल सबिम्न्धि पनकायमा सूचचि गनतु्ष 
िननेछ ।

३.९  िदाधधकारीबीच काय्षजिम्वेारीको न्ायोचचि बाडँफाडँ गन्ष : 
(क)  िदाधधकारीहरुबीच जिम्वेारी, अधधकार वा सतुपबधा वा दाययत्वको बाडँफाडँ गदा्ष रािनीपिक 

दलसँगको सम्वद्िा वा रािनीपिक आस्ा वा महहला वा ितुरुर वा सामाजिक समावेशीकरणका 
आधारमा भेदभाव गनतु्ष हँुदैन ।

 िर कानतुन बमोजिम पबशेर जिम्वेारी र अवसर हदनका लागग उले्खखि प्रावधानले रोक लगाएको 
मापनने छैन ।
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३.१० कसैको स्वाभभमान र अस्स्त्वमा कतु नै आचँ आउन नहदन, 
(क) िदाधधकारीले सबसंैग भशट् र मया्षहदि बाणी िथिा शवदको प्रयोग गनतु्षिननेछ । शाललन र स्वभापवक 

सामाजिक आचारहरु गनतु्षिननेछ । िनिासंग हार्दक, नम्र र आदरिूव्षक व्यवहार गनतु्षिननेछ ।
(ख) िदाधधकारीबाट काय्षिाललका र सभाका सदस्यहरु, स्ानीय िहमा काय्षरि कम्षचारीहरुमा एक 

अका्षप्रपि झठुा लाञ्छना लगाउने, ररस राग दे्वर राख्े िथिा एकअका्षको पबरयमा अप्रासागंगक 
हटकाहटप्पणी गनतु्ष वा अपिसयो्क्तिूण्ष अभभव्य्क्त हदइनेछैन ।

(ग) िदाधधकारीले पनवा्षचचि िनप्रपिपनधध, कम्षचारी, सेवाग्राहीप्रपि राम्रो व्यवहार र शीष् भाराको 
गननेछन ।

(घ) िदाधधकारीले संस्ागिरुिमा कतु नै धारणा व्यक्त गदा्ष स्ानीय िह, यसका पनण्षयहरु वा कतु नै 
िदाधधकारी वा कम्षचारीलाई होच्ाउने वा अनादर गनने भारा वा अभभव्य्क्त हदनतु वा हदन 
लगाउनतु हुदैन ।

(ङ) िदाधधकारी िथिा कम्षचारीबीच एक अका्षकोे काम, िेशागि मया्षदा र काय्षगि स्वायत्तिाको 
सम्ान गनने वािावरण धसि्षना गनतु्ष िननेछ ।

(च) िदाधधकारीहरुले एकअका्षको व्य्क्तगिरुिमा हटका हटप्पणी गनतु्ष हँुदैनिर िदाधधकारीको 
कामसँग सबिम्न्धि पबरयमा स्वस्रुिमा एक अका्षका कमीकमिोरी िथिा सवल िक्हरुलाई 
औलं्ाउन कतु नै वाधा ितुग्ने छैन ।

(छ)  िदाधधकारीहरुले एक अका्षका पबरयमा सकारात्मक िवरले छलफल गनने, सतुझाव हदने, आलोचना 
िथिा हटप्पणीहरु राख्तुिननेछ र एक अका्षलाई िदीय काम गन्षमा सहयोग, उत्साह र प्ररेणा प्रदान 
गनतु्षिननेछ ।

३.११  सामाजिक मान्िा पवरुद्का आचारहरु पनरुत्साहहि गददै,
(क) काया्षलय समयमा वा िदीय कामका धसलधसलामा मादक वा लागतु िदाथि्षको सेवन गनतु्ष हँुदैन । 

काया्षलय हािाभभत्र िथिा साव्षिपनक सभा, समारोह, बठैक, आहद स्लहरुमा मद्िान, धतुम्रिान, 
खैनी, सूिमी, गतुटक्ा वा िान सेवन गनतु्ष हँुदैन ।

(ख) अन्धपवश्वास, अिसंस्कृ पि, रुढीवादिस्ा ितुरािन एवम ् अबजै्ापनक मान्िा िथिा चालचलन  
पवरुद्को सामाजिक रुिान्तरण प्रककृ यामा सहक्रय सहभागगिा िनाउनतु िद्षछ ।

(ग) िदाधधकारीहरुले साव्षिपनक स्ल िथिा खतुला ठाऊँमा ितुवा, िास खेलने, बाजि लगाउने आहद 
िस्ा व्यवहारहरु गनतु्ष हँुदैन । 

(घ) िदाधधकारीले कानतुनि: मानव अधधकारको हनन ठहररने, कानतुनले वने्ि लगाएका िथिासभा वा 
काय्षिाललकाले आफनो क्ते्रभभत्र सामाजिक मया्षदा पविररिका भनी िोकेका समतुदायमा प्रचललि 
कतु रीपिहरुले बढावा िाउने व्यवहार गनतु्ष हुदैन ।

(ङ) पवभभन्न िाििापि वा धम्ष सम्र ्दायका प्रचललि सामाजिक संस्ारहरु िस्,ै पववाह, ब्रिबन्ध, 
िास्ी, िन्मोत्सव, भोि, आहदमा समतुदायमा गलि प्रपिस्पधा्षको भावना ल्ाउने खालका िडक 
भडक गनतु्ष हँुदैन र िडकभडक गन्ष अरुलाई प्रोत्साहन गनतु्ष हँुदैन ।

(च) िदाधधकारीको हैधसयिले कतु नै पनण्षय गदा्ष रािनीपिक, सामाजिक, आर्थिक वा कतु नै िपन आधारमा 
िरेोमेरो भन्ने िक् नललई िटस् भूगमका पनवा्षह गनतु्षिद्षछ ।

(छ) ललङ्, उमेर, भारा, धम्ष, आर्थिक अवस्ा आहदका आधारमा भेदभाव िनाउने गरी अरुको 
सामाजिक संस्ार वा वगमीय हकहहिका पबरयहरुमा नकारात्मक हटप्पणी गनतु्ष  हु्षदैन । 
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(ि)  िदाधधकारीले आफनो क्ते्रभभत्र पवद्मान सामाजिक कतु ररपि िथिा कतुतु संस्ारका रुिमा रहकेा 
वालपववाह, वहुपववाह, लैंगगक हहसंा, छाउिडी, बोसिा बोसिी, दहिे दाइिा,े छतु वाछतु ि, 
िापिगि उचनीचिा, व्य्क्तगि घटना दिा्ष नगनने प्रबकृपि, खोि नलगाउने अवस्ा, खतुला हदशा 
आहदिस्ा प्रथिा प्रचलनलाई पनमू्षल गन्ष लागग िनतु्ष िननेछ ।  

३.१२ स्ानीय िहबाट प्रदान गनने सेवा, सतुपवधा, पनण्षय प्रहक्रया र सूचनामा िनिाको िहँुच बढाउन,
(क) प्रते्क नागररकलाई सरोकार हुने सेवा सतुपवधा र पनण्षयबारे सूचना माग भएमा उिलधि गराउनतु 

िनने छ । िर प्रचललि कानतुन िथिा आचारसंहहिामा उले्ख भएको िररकाले बाहके कतु नै 
िदाधधकारी, व्य्क्त वा समूहलाई आर्थिक कारोवारमा लाभ वा हानी ितुग्नेे वा कसैको सम्पपि वा 
िीउ—ज्यानमा हानी नोसिानी ितुग्नेे सूचनाहरु र गोप् राख्तु िनने कतुतु रा प्रसारण वा साव्षिपनक गनतु्ष 
वा गराउनतु वा उिलधि गराउनतु हुदैन ्।

(ख)  शाम्न्त सतुरक्ा, राहरिउाय अखडििा, समतुदायहरुको सौहाद्ष सबिन्धमा खलल िनने खाले सूचनाहरु 
साव्षिपनक गनतु्ष वा गराउनतु हुदैन ्।

३.१३  वदपनयि िथिा अनधधककृ ि काम गन्ष गराउनबाट रोक्,
(क) प्रचललि कानतुन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधधकारको प्रयोग गदा्ष वदपनयि वा स्वचे्छाचारीरुिमा 

गनतु्ष वा गराउनतु हँुदैन । यस्ो अधधकारको प्रयोग खतुला एवं सहभागगिामूलक रुिमा छलफल गरी 
गनतु्ष िननेछ ।

(ख) आफू वा अन् कतु नै व्य्क्त वा संस्ाबाट अन् िदाधधकारी वा काया्षलय/संघसंस्ा वा कम्षचारी 
वा व्य्क्तलाई्ष  अनधधककृ ि काम गराउनतु हँुदैन ।

३.१४ लैहङ्क समानिाको प्रबद््षन गददै:
(क) कसैलाई ललङ्को आधारमा भेदभाव झल्कने कतु नै काय्ष गनतु्ष हँुदैन । ललङ्को आधारमा कसैको 

क्मिामाधथि आचँ आउने गरी कतु नै कामकाि गन्ष, नीपि, कानतुन वा संरचना बनाइनेछैन । 
(ख) फरक ललङ्का िदाधधकारी, कम्षचारी, सेवाग्राही िथिा आम नागररकप्रपि अस्वस् आलोचना गनने, 

जिस्याकाउने िथिा उनीहरुको मनोवल घटाउने खालका अभभव्य्क्त हदने, हदन लगाउने वा कतु नै 
िपन माध्मवाट कतु नै यौनिन् दरुाशय हुने खालका कतु नै कामकारवाही गन्ष गराउन वा यौनिन् 
अस्लिल िस्स्वरहरु प्रकाभशि गनने, प्रदश्षन गनने, आशय देखाउने, अनतुचचि लाभका दृपट्ले काममा 
अलझाउने िस्ा हैरानी िानने व्यवहार गनतु्ष वा गराउनतु हुदैन । 

(ग) लेखेर, बोलेर, भारण गरेर वा ितुनसतुकै माध्मबाट िपन महहला िथिा ितुरुरबीचमा भेदभाव 
िनाउने खालका काम वा व्यवहार गन्ष वा उखान टतुक्ा, थिगेोे वा शब्दहरुको प्रयोग गनतु्ष गराउनतु 
हँुदैन ।

(घ) लैहङ्क आधारमा भएका घरेलतु हहसंा र भेदभावका घटनाहरुलाई लतुकाउने र गोप् राख्े काय्ष गनने 
वा सहयोग ितुया्षउन गनतु्ष गराउनतु हुदैन ।

३.१५  बालवाललकाको सवा्षहङ्ण पवकास र हकहहिप्रपि सचेि रहंदै :
(क)  वालवाललकाको साथि्षक सरोकारका पबरय िथिा स्ानीय पवकास र शासन प्रहक्रयामा वालवाललकाको 

साथि्षक सहभागगिालाई होच्ाउने वा अवमूल्न गनने पवचार, अभभव्य्क्त हदन वा त्स्ो व्यवहार 
गन्ष गराउन हँुदैन ।

(ख)  आफनो िररवारमा बालश्रगमक राख्तु हँुदैन । समतुदायमा बालश्रम वा बालशोरणलाई संरक्ण वा 
प्रोत्साहन हुने कतु नै हकधसमका हक्रयाकलाि गन्ष गराउन िाइनेछैन ।
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४. साव्षिपनक सम्पपिको प्रयोग िथिा सतुपवधा सम्वन्धी आचारहरु: साव्षिपनक सम्पपिको प्रयोग िथिा सतुपवधा सम्वन्धमा 
देहायका आचारहरु िालन गन्ष प्रपिबद्िा व्यक्त गद्षछौ,
४.१  िदाधधकारी िथिा कम्षचारीको सतुपवधाका लागग छतु ट्ाईएको सेवा वा सतुपवधा वा भत्ता आफनो आन्तररक 

श्रोिको कपि अंश हुन आउंछ भन्न ेएकीन गरी सभामा छलफल गरी आम नागररकलाई िानकारी हदई 
हकफायपि रुिमा न्ूनिम सतुपवधाको व्यवस्ा गररनेछ ।

४.२  िदाधधकारीले कानतुन बमोजिम िथिा काया्षलयको काममा वाहके स्ानीय िहको मानवीय, आर्थिक वा 
भौपिक साधन श्रोिको आफू वा अन् कतु नै व्य्क्तबाट प्रयोग वा उियोग गनतु्ष वा गराइनेछैन । 

४.३  आफनो िदीय ओहदाको आधारमा कतु नै सगमपि, संस्ा वा व्य्क्तहरुबाट पनिी सेवा िथिा सतुपवधाहरु ललन 
वा ललन लगाइने छैन ।

४.४ स्ानीय िहको सेवा प्राप्त गरे वा साव्षिपनक सम्पपिको प्रयोग गरेवािि िदाधधकारी, कम्षचारी वा 
अन् कतु नै व्य्क्त वा संस्ाले कानतुन बमोजिम पिनतु्ष बतुझाउनतु िनने कर, शतुल्क, सेवा शतुल्क दस्तुर, भाडा 
बतुझाउनबाट छतु ट ललनेहदने गरी पनण्षय गनतु्ष वा गराउनतु हँुदैन ्।

४.५  स्ानीय िहका िदाधधकारीहरुले आफूले प्राप्त गनने सतुपवधाहरुको पववरण आम िानकारीका लागग 
स्ानीय िहमाफ्ष ि साव्षिपनक गनतु्षिननेछ । 

५. नीपि पनमा्षण, योिना िितु्षमा र पनण्षय गदा्ष िालन गनतु्षिनने आचारहरु Mनीपि, पनमा्षण, योिना िितु्षमा र पनण्षय 
गदा्ष गदा्ष देहायका आचारहरुको िालन गन्ष गराउन देहाय बमोजिम गररनेछ, 
५.१  पनण्षय प्रककृ यामा भाग ललनतुिूव्ष बठैकमा िानकारी हदनतुिनने (१)िदाधधकारीले आफू समेि संलग्न भई 

कतु नै पनण्षय गनतु्षिनने बठैकमा छलफलमा भाग ललनतुिूव्ष देहाय बमोजिमका सूचनाहरु सम्वम्न्धि भए सो 
हदनतुिननेछ :
(क) स्ानीय िहको भना्ष प्रककृ या, खरीद, पबक्री वा ठेक्ािट्ाको पनण्षय प्रककृ या, कतु नै हकधसमको दडि 

िररवाना वा गमनाहा गनने पनण्षय प्रककृ या, कतु नै िक्संगको समझौिाको म्ाद थिि वा खारेिीका 
पबरयमा वा त्स् ै कतु नै पनण्षय गनतु्षिनने पवरयसँग सबिम्न्धि व्य्क्तसँग आफनो कतु नै स्वाथि्ष वा 
ररसइवी वा लेनदेन वा अन् कतु नै प्रकारको नािा, सम्वन्ध रहेको भए सो कतु रा,

(ख) स्ानीय िहको नीपि पनण्षयबाट प्रत्क् वा अप्रत्क्रुिमा लाभ वा हानी हुने व्य्क्त, संस्ा, िक् 
वा कम्पनीसँग ललनतुहदनतु भए सोको पबवरणहरु, 

(ग) कतु नै िेशा वा व्यवशाययक संघसंस्ामा िदाधधकारीको प्रपिपनधधत्व, लगानी, शेयर, हहि वा 
स्वाथि्षभए सोको पबवरण र त्स्ो काममा लगाउने संस्ा सबिन्धी पववरण,

(२) यहद कतु नै िदाधधकारीको पनण्षय गनतु्षिनने िक् वा पबरयसंग सबिन्ध रहछे भने बठैकको अध्क्ले त्स्ो 
िदाधधकारीलाई बठैकको पनण्षय प्रककृ यामा िटस् रहन वा भाग नललनका लागग पनदनेश गनतु्षिननेछ ।

(३) िदाधधकारीले कतु नै पवकास पनमा्षण काय्षको लागग गठन हुने उिभोक्ता सगमपिमा रही काय्ष गनतु्ष हुदैन । 
५.२  सहभागगिामूलक िथिा िारदशमीरुिमा नीपि पनमा्षण र पनण्षय गनने : 

(क) िदाधधकारीहरुले योिनाको छनौट, प्राथिगमकीकरण, काया्षवियन, अनतुगमन, मूल्ाङ्कनका 
पवरयहरुमा लाभग्राही, उिभोक्ता िथिा सरोकारवाला समूहको व्यािक सहभागगिा र प्रपिपनधधत्व 
गराएर पनण्षय गनतु्षिननेछ । 

(ख) स्ानीय िहबाट पनण्षय हदनतुिनने पवरयहरु, पनयत्ु क्त वा सेवा सतुपवधा हदने वा ललने पवरयका कतु राहरु 
िारदर्शमीरुिमा गनतु्षिननेछ ।
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(ग)  स्ानीय िहका बठैकहरु आम िनिाका लागग खतुला गन्ष उचचि प्रककृ याहरु पनधा्षरण गनतु्षिननेछ ।
(घ)  पनण्षय गदा्ष कानतुनले िोकेको अवधधभभत्र पनण्षय गनतु्षिछ्ष  । कानतुनले समय निोकेको अवस्ामा 

पबरयको प्रककृ पि हरेी यथिासम्व लछटो र उियतुक्त समयावधधभभत्र पनण्षय गनतु्षिननेछ । िर कतु नै 
कारणले पनण्षय गन्ष लाग्ने समयावधध लम्म्वने भएमा वा पनण्षय गन्ष नसहकने भएमा सोको िथिूण्ष 
िानकारी संवम्न्धि िक्लाई उिलधि गराउनतु िननेछ ।

(ङ)  िदाधधकारीले नागररक वा सेवाग्राहीलाई नअल्ाउने गरी स्पट् राय िथिा सल्ाह हदनतु िननेछ । 
६. ितुरस्ार, उिहार, दान, चन्ा वा पनिी सेवा, सतुपवधा र लाभ ग्रहण सबिन्धी आचरण:ितुरस्ार, उिहार, दान, चन्ा 

वा पनिी सेवा, सतुपवधा र लाभ ग्रहण सबिन्धमा देहायका आचारहरुको िालन गन्ष गराउन प्रपिबद् रहंदै, 
(क) कानतुन बमोजिम आफनो कि्षव्य पनवा्षह गनने धसलधसलामा कसैबाट कतु नै प्रकारको नगद वा सेवा 

सतुपवधाको रुिमा उिहार, ितुरस्ार, चन्ा ललनतु हुदैन । त्स्ो सेवा सतुपवधा हदनका लागग वाध् 
िानेरे् कतु नै व्यवहार गनतु्ष वा गराउनतु हँतुदैन ्।

(ख) स्ानीय िहसंग कतु नै खास पवरयमा स्वाथि्ष पनहहि भएको वा सम्ाव्य स्वाथि्ष भएको कतु नै िपन 
व्य्क्तबाट कतु नै प्रकारको मैत्रीव्यवहार र आमन्त्रण,  भोिभिरे, खानपिन, मनोरञ्जन, वसोवास 
सतुपवधा, भाडा सतुपवधा, आहद ललनतु वा हदनतु हँुदैन ।

(ग) िदाधधकारीहरुले आफनो स्ानीय िहलाई िानकारी नहदई कतु नै व्य्क्त, संस्ा वा पनकायबाट 
दान, वक्सिस, चन्ा, उिहार स्वीकार गनतु्ष हँुदैन ्।

७. सामतुदाययक संघसंस्ा, पनिी क्ते्र, पवकास साझदेार, गैर सरकारी संस्ासंगको साझदेारी : पवकास साझदेार, गैर 
सरकारी संस्ा, सामतुदाययक संघसंस्ा, पनिी क्ते्रसंगको साझदेारी गदा्ष देहायका आचारहरुको िालन गन्ष प्रपिबद् 
रहंदै,

(क)  पवकास साझदेार पनकाय, गैर सरकारी संस्ा, सामतुदाययक संघसंस्ा, पनिी क्ते्रसँग संस्ागि 
सम्वन्ध र समविय प्रबद््षन गररनेछ । व्य्क्तगि लाभहानीका आधारमा व्यवहार गररनेछैन ।

(ख) पवकास साझदेार पनकाय, गैर सरकारी संस्ा, सामतुदाययक संघसंस्ा, पनिी क्ते्रसँगको आफनो 
क्ते्रभभत्रको योिना, काय्षक्रम, बिटे िथिा प्रपिवेदन काय्षलाई एकीककृ ि रुिमा अगाडी  बढाइनेछ।

८.  पनष्पक्िा, सम्ान र कदरिूण्ष व्यवहार सबिन्धी आचरणहरु : िदाधधकारीले आफनो काय्षसम्पादन गदा्ष पनष्पक्िा, 
सम्ान र कदरिूण्ष रुिमा गन्ष देहायका आचारहरुको िालन गररनेछ,

(क)  स्ानीय िहको संस्ागि एवं काय्षगि स्विन्त्रिा र पनष्पक्िा अभभवकृगद् गन्ष प्रयत्नशील रहने ।
(ख)   िदाधधकारीले िदीय कि्षव्य पनवा्षह गदा्ष वाह् वा आन्तररक क्ते्रबाट प्रत्क् वा अप्रत्क्रुिले 

आउने प्रभाव, प्रलोभन, दवाव, भनसतुन, धमकी, आग्रह आहदबाट प्ररेरि वा प्रभापवि नभई काय्ष 
सम्पादन गनने ।

(ग)  आफनो िदीय कि्षव्य ितुरा गदा्ष मोलाहहिा नराखी पनर्भक र स्विन्त्रिािूव्षक काय्ष सम्पादनगनने 
गराउने । 

(घ)  कतु नै कम्षचारीलाई काय्ष सम्पादनको धसलधसलामा अनतुचचि प्रभाव िान्ष वा दबाब नहदने ।
(घ)  प्रचललि कानतुनले पनरेध गरेको कतु नै काय्ष गन्ष वा गराउन नहुने ।
(ङ)  कि्षब्य िालना गदा्ष िानकारीमा आएको कानतुन बमोजिम गोप् राख्तुिनने पवरय वा कागिाि वा 

व्यहोरा प्रत्क् वा अप्रत्क् रुिबाट प्रकाशन गन्ष वा गराउननहुने ।
(च) िदाधधकारीले आफतु ले गनने काम पनधा्षररि समयभभत्र सम्पादन गररनेछ । कानतुन बमोजिम 

सम्पादन गनतु्षिनने काम समयभभतै्र सम्पन्न नगरी आफूले गनने काम िनछाइने छैन ।
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(९)  अन् आचरणहरु : िदाधधकारीका अन् आचरणहरु देहाय बमोजिम गन्ष प्रपिबद् रहनछौ,ं 
(क)  आफनोसम्पचत्तको पववरण िोहकएको समयभभत्र सम्वम्न्धि पनकायमा बतुझाई साव्षिपनक गनतु्ष 

िननेछ ।
(ख)  स्ानीय िहको काममा कतु नै प्रकारको असर िन्ष सके् गरी वा संपवधान र प्रचललि कानतुन पविररि 

हुने गरी स्ानीय िहको स्वीककृ िी पवना कसैवाट कतु नै प्रकारको दान, दािव्य, कोसेली, उिहार 
आफतु ले स्वीकार गनतु्ष र आफनो िररवारको कतु नै सदस्यलाई त्स्ो पबरय स्वीकार गन्ष लगाउनतु 
हुदैन । पवदेशी सरकार वा प्रपिपनधधबाट कतु नै उिहार प्राप्त हुन आएमा स्ानीय िहमा सो कतु राको 
सूचना हदई पनण्षय भए वमोजिम गनतु्ष िननेछ ।

(ग)  स्ानीय िहको िूव्ष स्वीककृ पि पबना कतु नै कामको पनगमत्त कतु नै हकधसमको चन्ा माग्न वा त्स्ो चन्ा 
स्वीकार गन्ष वा कतु नै हकधसमको आर्थिक सहायिा ललनतु हुदैन ।

(घ)  नेिाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्ानीय िहको काम कारवाहीमा प्रपिकतु ल प्रभाव िनने गरी 
कतु नै ित्रिगत्रकामा आफनो वास्पवक वा काल्पपनक नामबाट वा वेनामी कतु नै लेख प्रकाशन गन्ष, 
अनलाइन समाचार माध्म वा सामाजिक सञ्जाल वा रेहडयो वा टेललभीिनद्वारा प्रसारण गन्ष 
गराउन हुदैन ।

(ङ) नेिाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्ानीय िहको नीपिको पवरोधमा साव्षिपनक भारण हदन वा कतु नै 
वक्तव्य प्रकाशन गन्ष हुदैन ।

(च)   मतुलतुकी ऐन पवहावारीको महलको पविररि हुने गरी पववाह गन्ष गराउन हुदैन ।
(छ) पवदेशी मतुलतुकको स्ायी बसोवास िथिा हड.भी.को लागग आवेदन गनतु्ष हुदैन ।
(ि)  िदाधधकारीले िदीय मया्षदामा आचँ आउने गरी कतु नै समूह वा व्य्क्तसंग कानतुन पविररि वािा्ष 

गनने, समझौिा गनने काय्ष गनतु्ष गराउनतु हँुदैन ।

भाग — ३
प्रचललि कानतुन बमोजिम िालन गनतु्षिनने आचारहरु

१०. प्रचललि कानतुनको प्रभावकारी काया्षवियन:(१) नेिालको संपवधान, प्रचललि संघीय िथिा प्रदेश कानतुन, 
अदालिको पनण्षय वा आदेश िथिा कानतुन बमोजिम संघ वा प्रदेशले हदएको पनदनेशनको सम्ान र िालना गन्षर 
सोको ित्रिािूव्षक प्रभावकारी काया्षन्वन गररनेछ ।
(२)  प्रचललि कानतुन बमोजिम िदाधधकारीहरुको सम्पचत्त पववरण बतुझाउने िथिा साव्षिपनक गररनेछ ।
(३)  िदाधधकारीले प्रचललि कानतुनबमोजिम स्ानीय िहको बरेुितु िथिा िेल्कि फछ्यौकािाटको काय्षमा 

जिम्बेारी बहन गनतु्ष िननेछ ।
११.  अस्तियार दरुुियोग िथिा भ्रट्ाचार पनवारण सम्वन्धी कानतुनको काया्षवियनमा सहयोग :(१) स्ानीय िहका 

िदाधधकारीहरुले प्रचललि कानतुन बमोजिम भ्रट्ाचार वा अस्तियारको दरुुियोग हुने हकधसमका आचारहरु गनतु्ष वा 
गराउनतु हुदैन ्।
(२)  स्ानीय िहका िदाधधकारीले स्ानीय िहमा प्रचललि कानतुन बमोजिम अस्तियारको दरुुियोग ठहररने 

कतु नै काम वा व्यवहार भएमा सबिम्न्धि पनकायमा िानकारी हदनतुिननेछ र सबिम्न्धि पनकायबाट हुने 
छानपवन, अनतुसन्धान िथिा िाचँवतुझमासहयोग गनतु्षिननेछ ।
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(३)  िदाधधकारीले आफतु ले थिाहा िाएको भ्रट्ाचार मापनने काय्षहरूको सूचना हदने र ललने गनतु्ष िद्षछ, त्स्ो 
सूचना लतुकाउन र लतुकाउन सहयोग गनतु्ष हुदैन ।

(४)  िदाधधकारीले आफनो काय्षसम्पादन गदा्ष स्वाथि्षको द्वन्द्व देखखन सके् बाह् हक्रयाकलाि, रोिगारी, लगानी, 
सम्पचत्त, उिहार वा लाभ लगायिका कतु राहरू बारे स्पट् गरी काय्ष सम्पादन गनतु्ष िद्षछ ।

(५) भ्रट्ाचारबाट आर्िि सम्पचत्त राख्े, लतुकाउने िथिा प्रयोग गनने िस्ा काय्षलाई दरुुत्साहन गनतु्ष िद्षछ ।
(६) भ्रट्ाचारबाट आर्िि सम्पचत्तको खोििलास, रोक्ा, स्ानान्तरण, पनयन्त्रण, िफि एवं हफिा्षसबिन्धी 

काय्षमा सहयोग ितुया्षउनतु िद्षछ  ।
(७)  िदाधधकारीले आफूले र आफनो िररवारको नाममा कतु नै िायिेथिा खरीद गदा्ष साव्षिपनक गरेर गनतु्ष 

िननेछ ।
१२. पनवा्षचन आचारसंहहिाको िालन गनतु्षिनने :(१) स्ानीय िहका िनप्रपिपनधधहरुले पनवा्षचनका बखि िालन गनतु्षिनने 

आचारहरु पनवा्षचन आयोगले िोके बमोजिम िालना गनतु्ष िननेछ । 
(२) स्ानीय पनकायका िदाधधकारीहरुले पनवा्षचन आचारसंहहिाको प्रभावकारी काया्षवियन िथिा िालन गन्ष 

गराउन सहयोग गनतु्षिननेछ ।
(३) स्ानीय िहका िदाधधकारीहरुले आफनो ओहदाको आधारमा प्राप्त सतुपवधाहरु पनवा्षचन प्रचार प्रसार 

वा सोसँग सबिम्न्धि प्रयोिनका लागग आफू वा अरु कसैबाट प्रयोग गन्ष वा प्रयोग गराउनको लागग हदनतु 
ह’ँदैन ।

(४) पनवा्षचन प्रयोिनका लागग यस्ो सतुपवधा हदन वा ललनका लागग स्ानीय िहहरुबाट संस्ागि रुिमा कतु नै 
पनण्षय गनतु्ष वा गराउनतु समेि हुदैन ।

१३. आचारसंहहिाको काया्षवियन लागग आवश्यक सहयोग गनतु्षिनने: (१)आचारसंहहिाको काया्षवियन िथिा 
साव्षिपनकीकरणका लागग देहायमा उले्खखि व्यवस्ाहरु गररनेछ,

(क) आचारसंहहिाको काया्षवियन सगमपिको व्यवस्ा गररने: काय्षिाललकाले प्रमतुख वा काय्षिाललकाले 
िोकेको सदस्यको संयोिकत्वमा आचारसंहहिा काया्षवियन सगमपि गठन गररनेछ । सो सगमपिले 
पनयगमि रुिमा आचारसंहहिा काया्षवियनको िक्लाई सहयोग ितुया्षई काय्षिाललकाको बठैकमा 
पनयगमि प्रपिवेदन हदनतु िननेछ ।

(ख) अनतुगमन सगमपिलाई सहयोग ितुया्षउनतु िनने : यस आचारसंहहिाको प्रभावकारी काया्षवियनका 
लागग अनतुगमन सगमपिलाई आवश्यक िनने सहयोग उिलधि गराइनेछ ।

(२)  िदाधधकारीले आफनो काय्षपवभािन िथिा काय्षसम्पादन पनयमावलीको व्यवस्ा बमोजिम िवाफदेही, 
िारदशमी सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गन्ष देहाय बमोजिम गन्ष गराउन आवश्यक व्यवस्ा गररनेछ,
(क)  नागररक वडाित्र बमोजिम काय्ष सम्पादन गनतु्षिनने, नागररक बडाित्र सम्वम्न्धि सबकैो िानकारीका 

लागग सबलेै देख्े ठाउँमा टासँ गनतु्षगराउनतु िननेछ । 
(ख)  स्ानीय िहले नागररक बडाित्रमा उले्ख भए अनतुसार लछटो छररिो सेवा प्राप्त नभएमा सो उिर 

गतुनासो सतुनतुवाई हुने र छानपबनबाट सेवाग्राही िक्लाई कतु नै क्पि वा हैरानी व्यहोनतु्षिरेको देखखएमा 
पिहडि िक्लाई उचचि उिचार र क्पििूर्ि उिलवध हुने व्यवस्ा गनतु्ष गराउनतु िननेछ ।

(३)  कतु नै िपन िदाधधकारीले आफतु कहा ँआएको गतुनासो ित्ालै सतुन्न ेव्यवस्ा गमलाई फछयदोट गनतु्ष िननेछ । 
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भाग — ४
आचारसंहहिाको िालन गनने गराउने व्यवस्ा

 

१४. आचारसंहहिा अनतुगमन सगमपिको गठन :(१) कतु नै िदाधधकारीले यस आचारसंहहिा िथिा अन् प्रचललि 
संघीय, प्रदेश र स्ानीय कानतुन बमोजिम िालन गनतु्षिनने आचारहरु उलं्घन गरे, नगरेको सम्वन्धमा िाचँबतुझ 
िथिा अनतुगमन गन्षका लागग सभाले सभाका सदस्यहरुमध्बेाट देहाय बमोजिमका िदाधधकारी रहकेो एक 
आचारसंहहिा अनतुगमन सगमपिको गठन गररनेछ ।

क. सभाका सदस्यहरुले आफूमध्बेाट छनौट गरेको एक िना    संयोिक
ख. सभाका सदस्यहरुले आफूमध्बेाट छनौट गरेको कस्कम्मा एक िना महहला सहहि दईु िना 

सदस्य
ग. काय्षकारी अधधककृ िले िोकेको स्ानीय िहको एक िना अधधककृ ि कम्षचारी     सदस्य     सचचव

(२) अनतुगमन सगमपिका संयोिक, सदस्य िथिा सचचवमाधथि नै यस आचारसंहहिाको उलं्घनमा उितुरी िरी 
पनण्षय गनतु्षिनने अवस्ा भएमा सो पबरयको छलफल, िाचँवतुझ िथिा पनण्षय प्रककृ यामा नीि सहभागी हुन 
िाउने छैनन ्।

(३) यस आचारसंहहिाको संयतुक्तरुिमा उलं्घन गरेको भनी अनतुगमन सगमपिका संयोिक, सदस्यहरु िथिा 
सचचवमाधथि कतु नै उितुरी िरेकोमा त्स उिर सबिम्न्धि काय्षसगमपिले छानपवन गरी त्सिलछ बस् ेसभाको 
बठैकमा िेश गनतु्षिननेछ । 

(४) अनतुगमन सगमपिका सदस्यहरुको िदावधध दईु बर्षको हुनेछ । यस सगमपिका सदस्यहरु लगािार दईु 
काय्षकालभन्ा बढीका लागग पनवा्षचचि हुन सके्छैनन ्। 

 िर स्ानीय िहको काय्षकाल समाप्त भएको अवस्ामा यस सगमपिको िदावधध स्वि : समाप्त भएको 
मापननेछ ।

१५. अनतुगमन सगमपिको काम, कि्षव्य िथिा अधधकार : (१) अनतुगमन सगमपिको काम, कि्षव्य िथिा 
अधधकार देहाय बमोजिम हुनेछ,

(क) कतु नै िदाधधकारीले आचारसंहहिा उल्घंन गरे, नगरेको सम्वन्धमा उितुरी िरेमा वा िानकारी हुन 
आएमा सो उिर िाचँबतुझ िथिा छानपवन गन्ष सके् ।

(ख) िाचँवतुझ िथिा छानपवनका धसलधसलामा समाव्ान िारी गनने र साक्ी प्रमाण बतुझ् ेअधधकार हुने।
(ग) अनतुगमन सगमपिका सदस्यहरुले स्ानीय िहको धसफाररश िथिा आमन्त्रणमा स्ानीय िहको 

ितुनसतुकै बठैकमा उिस्स्ि भई आफनो कामका पबरयमा िानकारी हदन सके्छन ्। 
(२) अनतुगमन सगमपिको कामको लागग आवश्यक िनश्क्त, काम गनने ठाउँ, सामग्री िथिा उचचि वािावरण 

बनाईहदने जिम्वेारी सबिम्न्धि स्ानीय िहको हुनेछ ।
१६. अनतुगमन सगमपिको बठैक िथिा काय्षपवधध :(१)अनतुगमन सगमपिको काय्ष संचालन पवधध देहायमा उले्ख भए 

अनतुसार हुनेछ, 
(क) अनतुगमन सगमपिको बठैक आवश्यकिा अनतुसार बस्छे । 
(ख) अनतुगमन सगमपिको बठैकको पनण्षय बहुमिको आधारमा हुनेछ । 
(ग)  अनतुगमन सगमपिले कारवाही गदा्ष सबिम्न्धि िदाधधकारीलाई सफाई िेश गनने उचचि मौका हदनतु 

िननेछ ।
(घ) अनतुगमन सगमपिले िाचँबतुझबाट देखखएको पबबरण सहहिको राय प्रपिवेदन सम्वम्न्धि 

काय्षिाललकामा िेश गनतु्ष िननेछ ।
(२) अनतुगमन सगमपिको बैठक िथिा िाचँबतुझ सबिन्धी अन् काय्षपवधध सगमपि आफैं ले िोक् सके्छ ।
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१७. अनतुगमन सगमपिका सदस्यहरुको सेवा िथिा सतुपवधा :अनतुगमन सगमपिका सदस्यहरुको बठैक भत्ता िथिा अन् 
सतुपवधाहरु स्ानीय िहले िोके वमोजिम हुनेछ ।

१८. उितुरी : (१) स्ानीय िहको कतु नै िदाधधकारीले िेशागि आचार उलं्घन गरेकोमा त्स पवरयमा 
आचारसंहहिाअनतुगमन सगमपि समक् उितुरी हदन सहकनेछ । 
(२)  माधथि (१) वमोजिम हदइने उितुरीमा कतु न िदाधधकारीले कतु न आचार उलं्घन  गरेको हो सोको आधार 

प्रमाण खतुलाउनतु िननेछ । स्ानीय िहले उितुरी फारामको नमूना वनाई सवैले सजिलै प्राप्त गन्षसके् स्ानमा 
राख्तुिननेछ ।

(३)  उितुरीको सम्वन्धमा कारवाही माग गदा्ष अनतुगमन सगमपिले उितुरवालासंग थिि पववरण वा कागिाि माग 
गन्ष सके्छ । 

१९. गोप् राख्तुिनने :(१) अनतुगमन सगमपिले उितुरवालाको नाम गोप् राख्तु िननेछ । 
(२) प्राप्त उितुरीका आधारमा कतु नै िदाधधकारीमाधथि लागेको आरोिमाधथि छानपवन िारी रहकेो अवस्ामा 

आरोपिि िदाधधकारीको नाम समेि गोप् राख्तु िननेछ ।
२०. िाचंवतुझ :(१) यस आचारसंहहिामा उस्ल्खखि आचारहरुको उलं्घन गरेको पबरयमा अनतुगमन सगमपिको राय 

सतुझाव वा प्रपिवेदन  आवश्यक कावा्षहहका लागग काय्षिाललकामा िेश गनतु्षिननेछ । प्रपिवेदन िेश गनतु्षिूव्ष सो 
सगमपिले देहायका प्रककृ याहरु िूरा गनतु्ष िननेछ ।

(क) कतु नै िदाधधकारीका पवरुद् आचारसंहहिा उलं्घन गरेको कतु नै उितुरी िरेकोमा वा कतु नै िानकारी  
प्राप्त भएकोमा त्सको आधारमा अनतुगमन सगमपिले कावा्षही गन्ष आवश्यक छ वा छैन भनी 
िाचँवतुझ गन्ष वा गराउन सके्छ । 

(२) िाचँवतुझ गदा्ष कतु नै िदाधधकारी उिर कारवाही गनतु्षिनने देखखएमा अनतुगमन सगमपिले त्स्ो िदाधधकारीलाई 
सफाई िेश गन्ष उचचि मौका हदनतुिननेछ । 

(३) सफाई िेश गनने मौका हदंदा सबिम्न्धि िदाधधकारी पवरुद् लागेको आरोि र त्सको आधारहरु प्रट् गरी 
आवश्यक कावा्षहीका लागग काय्षिाललकाको बठैकमा िेश गनतु्षिननेछ ।

२१. अनतुगमन सगमपिको धसफाररश काया्षवियन गनने :(१) अनतुगमन सगमपिले यस आचारसंहहिामा उले्खखि 
कतु राहरुको िालन भए नभएको सम्वन्धमा आवश्यक राय, सतुझाव िथिा धसफाररश सहहि काया्षवियनका लागग 
काय्षिाललकामा िेश गनतु्षिननेछ ।
(२) अनतुगमन सगमपिबाट प्राप्त प्रपिवेदन िथिा राय, सतुझाव र धसफाररश उिर काय्षिाललकामा छलफल गरी 

आवश्यक पनण्षय सहहि काया्षवियन गनतु्षिननेछ ।
(३) आचारसंहहिाको िालनका पबरयमा स्ानीय िहमा छलफल हँुदाका बखि सबिम्न्धि िक्का 

प्रपिपनधीहरुलाई सहभागी गराउन सहकनेछ ।
२२. आचारसंहहिाको उलं्घनमा सिाय :(१) यस आचारसंहहिाको काया्षवियन गदा्ष स्ानीय िहबाट सिायको 

रुिमा देहायमा उले्खखि एक वा सोभन्ा बढी प्रककृ याहरु अिनाउन सहकनेछ ।
(क)  सबिम्न्धि िदाधधकारीलाई सचेि गराउने ।
(ख)  आलोचना िथिा आत्मालोचना गन्ष लगाई सोको िानकारी साव्षिपनक गन्ष लगाउने ।
(ग)  साव्षिपनक सतुनतुवाइका लागग साव्षिपनक गनने, गराउने
(घ)  प्रचललि ऐन कानतुनको उल्घंन भएका अवस्ामा सबिम्न्धि पनकायमा सूचना हदने र आवश्यक 

काबा्षहीका लागग लेखी िठाउने ।
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(२)  आरोपिि िदाधधकारीमाधथि भएको कतु नै िपन काबा्षहीका पबरयमा पनि कतु नै रािनीपिक दलसंग आवद् 
भएको हकमा सबिम्न्धि रािपनपिक दललाई िानकारी गराउनतुिनने ।

२३. कावा्षहीको पबबरण साव्षिपनक गनतु्षिनने :आचारसंहहिाको काया्षवियनका सम्वन्धमा िदाधधकारीमाधथि भएको 
कावा्षहीको पबबरण आमिानकाररका लागग स्ानीय िहको सूचनािाटी र स्ानीय ित्रिगत्रकामा प्रकाभशि 
गनतु्षिननेछ। सोको िानकारी रािनीपिक दलहरु, संघीय मागमला िथिा स्ानीय पवकास मन्त्रालय, पनवा्षचन आयोग, 
प्रदेश सरकारको सम्वम्न्धि पवभाग/पनकाय, स्ानीय प्रशासनलाई गराउनतुिननेछ ।

भाग — ५
पवपवध

२४. आचारसंहहिाको िालन गनतु्ष सबकैो कि्षव्य हुने : यो आचार संहहिाको िालना गनतु्ष िदाधधकारीको जिम्वेारी िथिा 
कि्षव्यको एक अभभन्न अगंको रुिमा रहनेछ ।

२५. िदाधधकारीलाई आचारसंहहिाको िानकारी हदनतुिनने :यो आचारसंहहिा स्ानीय िहका िदाधधकारी िथिा 
कम्षचारीहरुलाई अपनवाय्ष रुिमा िानकारी हदई हस्ाक्र गराई लागू गररनेछ । 

२६. सरोकारवालाहरुलाई आचारसंहहिाको िानकारी उिलवध गराउनतुिनने : स्ानीय िहका िदाधधकारीको 
आचारसंहहिा, समय समयमा आचारसंहहिामा भएको संशोधनको पबबरण िथिा आचारसंहहिाको काया्षवियनका 
पबबरणहरुकोे िानकारी बार्रकरुिमा स्ानीय िहका रािनीपिक दलहरु, संघीय मागमला िथिा स्ानीय पवकास 
मन्त्रालय िथिा प्रदेश सरकारका सम्वम्न्धि पनकायलाई गराउनतुिननेछ ।

२७. आचारसंहहिाको काया्षवियनमा रािनीपिक दलको सहयोग:(१) कतु नै िदाधधकारीबाट यस आचारसंहहिाको 
उलं्घन भएको ठहर भएमा पनिमाधथि लागेको आरोि िथिा सो सबिन्धमा धसफाररश भएको कावा्षहीको पबबरण 
समेि सबिम्न्धि िदाधधकारी सबिद् रािनीपिक दललाई िानकारी गराउनतुका साथि ैसाव्षिपनक समेि गनतु्ष िननेछ ।
(२) िाचँवतुझका आधारमा िदाधधकारी उिर कावा्षहीका लागग भएको धसफाररशको काया्षवियन गनेर््षे वा सचेि 

गराउने काममा सरकारी पनकाय एवं रािनीपिक दलहरुको सहयोग ललन सहकनेछ । 
२८. आचारसंहहिामा संशोधन :(१) स्ानीय िहका सभाबाट आचारसंहहिामा संशोधन गन्षसहकनेछ ।

(२)  आचारसंहहिामा भएको संशोधनको िानकारी सबिम्न्धि सब ै िदाधधकारी, कम्षचारी, िथिा 
सरोकारवालाहरुलाई हदनतुिननेछ ।

(३)  पनवा्षचन आचार संहहिामा संशोधन भएका खडिमा आम िनिाको िानकारीका लागग साव्षिपनक 
गनतु्षिननेछ ।

(४)  नगरिाललकाले आफनो स्ानीय पवभशष्िा, काय्ष प्रककृ पि र आवश्यकिा अनतुसार यस आचार संहहिामा 
समय समयमा थिि व्यवस्ासमावेश गरी लागू गन्ष सहकनेछ ।
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स्ानवीर तहको वार्रक रोजना तथा वजेट तजु्षमा ददग्दश्षन, २०७४ (पररमार्जत)

१. िकृष्भूमी
नेिालको संपवधानले संघीय लोकिाम्न्त्रक गणिन्त्र नेिालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्ानीय िह गरी िीन िहको हुने िथिा राज्य 
श्क्तको प्रयोग िीनै िहले संपवधान र कानून बमोजिम गनने व्यवस्ा गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्ानीय िहले आफनो अधधकार 
क्ते्रभभत्रको आर्थिक अधधकार सबिन्धी पबरयमा कानून बनाउने, वार्रक विटे बनाउने, पनण्षय गनने, नीपि िथिा योिना ियार गनने र 
त्सको काया्षवियन गनने व्यवस्ा समेि गरेको छ । 

स्ानीय सरकार सञ्ालन ऐन, २०७४ ले गाऊँिाललका िथिा नगरिाललकाले आफनो अधधकार क्ते्रभभत्रको पवरयमा स्ानीयस्रको 
पवकासको लागग आवधधक, वार्रक, रणनीपिक र पबरय क्ते्रगि मध्मकालीन िथिा दीघ्षकालीन योिना बनाई लागू गनतु्ष िनने व्यवस्ा 
रहकेो छ । अन्तर सरकारी पवत्त व्यवस्ािन ऐन, २०७४ ले साव्षिपनक खच्षको अनतुमापनि पववरण ियार गनने, मध्मकालीन खच्ष 
संरचना ियार गनने, आवश्यकिाको प्रक्िेण गनने, रािस्वको प्रक्िेण ियार गनने र पवत्तीय अनतुशासन कायम गनतु्षिनने व्यवस्ा गरेको 
छ । 

आवधधक योिनाले ललएका लक्ष्यहरु, मध्मकालीन खच्ष संरचनाले गरेका व्यवस्ाहरुलाई स्ोि साधनसँग िालमेल गरी 
प्राथिगमकिाका साथि स्ोिको पवपनयोिन गनने काम वार्रक पवकास योिनाले गद्षछ । नेिालको संपवधान र स्ानीय सरकार सञ्ालन 
ऐन, २०७४ ले स्ानीय िहको योिना प्रहक्रया सन्भ्षमा अगाहड सारेका पवरय वस्तुहरुलाई मूि्ष रुि हदन िथिा एकरुििा कायम गन्ष 
स्ानीय िह वार्रक योिना िथिा विेट िितु्षमा हदग्दश्षन, २०७४ ियार गररएको छ । 

२. वार्रक रोजना तथा वजेट तजु्षमाका आिारहरु

गाउँिाललका/नगरिाललकाले वार्रक योिना िथिा विटे िितु्षमा र काया्षवियन गदा्ष पनम्न पबरयहरुलाई आधार ललनतु 

िननेछ ।

(क) नेिालको संपवधान

(ख) स्ानीय सरकार सञ्ालन ऐन, २०७४

(ग) रापट्रिय प्राककृ पिक स्ोि िथिा पवत्त आयोग ऐन, २०७४

(घ) अन्तर सरकारी पवत्त व्यवस्ािन ऐन, २०७४

(ङ) संघीय र प्रदेश सरकारले िारी गरेका नीपि, कानून िथिा मािदडिहरु 

(च) स्ानीय िहमा विटे िितु्षमा, काया्षवियन, आर्थिक व्यवस्ािन िथिा सम्पचत्त हस्ान्तरण सबिन्धी पनदनेभशका, २०७४

(छ) संघीय, प्रादेभशक र स्ानीय िहको आवधधक पवकास योिना

(ि) स्ानीय िहको मध्मकालीन खच्ष संरचना

(झ) स्ोि साधन 

(ञ) पवकासका अन्तरसबिम्न्धि पबरयहरु

(ट) नेिाल सरकारले अन्तरा्षपट्रिय िगिमा िनाएका प्रपिबद्िाबाट धसर्िि दाययत्वहरु, संघ र प्रदेश सरकारले अबलबिन गरेका 
अन् आर्थिक नीपिहरु आहद ।
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३. वार्रक रोजना तथा वजेटका प्राथगमकताहरु

गाउँिाललका वा नगरिाललकाले बार्रक योिना िथिा विटे िितु्षमा गदा्ष पनम्न पबरयलाई प्राथिगमकिा हदनतु िननेछ:-  

(क) आर्थिक पवकास िथिा गररबी पनवारणमा प्रत्क् योगदान ितुया्षउने,

(ख) उत्ादनमूलक िथिा लछटो प्रपिफल प्राप्त गन्ष सहकने,

(ग) िनिाको िीवनस्र, आम्ानी र रोिगारी बढ्ने,

(घ) स्ानीय सहभागगिा ितुटन्े, स्वयम ्सेवा िररचालन गन्ष सहकने िथिा लागि कम लाग्ने,

(ङ) स्ानीय स्ोि साधन र सीिको अधधकिम प्रयोग हुने,

(च) महहला, बालवाललका िथिा पिछहडएका क्ते्र र समतुदायलाई प्रत्क् लाभ ितुग्ने,

(छ) लैहङ्क समानिा र सामाजिक समावेशीकरण अभभबकृगद् हुने,

(ि) दीगो पवकास, वािावरणीय संरक्ण िथिा सबिद्षन गन्ष सघाउ ितुया्षउने,

(झ) भापरक िथिा सासँ्कृ पिक िक्को िगेना्ष र सामाजिक सद्ाव िथिा एकिा अभभवकृगद्मा सघाउ ितुया्षउने,

(ञ) स्ानीय िहले आवश्यक देखेका अन् पबरयहरु ।

४. वार्रक तवकास रोजना तजु्षमा गदा्ष ध्यान ददनुपनने तबररहरु

गाऊँिाललका वा नगरिाललकाले वार्रक  योिना िथिा विटे िितु्षमा गदा्ष पनम्न पवरयहरुमा ध्ान हदनतु िननेछः-

(क) संघ र प्रदेश सरकारको नीपि, लक्ष्य, उदे्श्य, समय सीमा र प्रककृ यासँग अनतुकूल हुने,

(ख) आवधधक पवकास योिना र मध्मकालीन खच्ष संरचना अनतुसार प्राथिगमकिाका पबरयहरु,

(ग) वािावरण संरक्ण, िलवायतु िररवि्षन अनतुकतु लन, पविद ्ब्यवस्ािन,

(घ) सतुशासन, लैहङ्क िथिा सामाजिक समावेशीकरण र लभक्ि वग्षको सश्क्तकरण गनने िस्ा पवकासका अन्तरसबिम्न्धि 
पबरयहरु,

(ङ) समािका सब ैवग्ष, क्ते्र र समतुदायको अधधकिम सहभागगिा सतुपनजश्ि गनने पबरयहरु,

(च) अन्तर स्ानीय िहको योिना काया्षवियनमा सघाउ ितुग्ने पबरयहरु,

(छ) पवरय क्ते्रगि िथिा भौगोललक सन्ततुलन कायम गनने िक्हरु ।

५. रोजना तजु्षमाका िरणहरु

गाउँिाललका वा नगरिाललकाले आफनो वार्रक पवकास योिना िितु्षमा गदा्ष ििभशल बमोजिमको प्रककृ या ितुरा गनतु्ष िननेछ ।

 ५.१ वजेटको पयूव्ष तरारवी

 ५.१.१ आर व्यरको प्रके्षपण गररएको तथाकं सठहतको तववरण संघवीर सरकारमा पेश गनने

 गाऊँिाललका वा नगरिाललकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागग आवश्यक िनने आय व्ययको प्रक्िेण गररएको िथाङ्क सहहिको 
पववरण रािस्व िरामश्ष सगमपि र विटे िथिा स्ोि अनतुमान सगमपिको धसफाररसमा काय्षिाललकाबाट पनण्षय गरी प्रते्क वर्षको 
ितुर मसान्त भभत्र संघीय अथि्ष मन्त्रालयमा अनतुसूची १ बमोजिमको ढाचँामा िठाउनतु िननेछ ।
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 ५.१.२ संघ र प्रदेशबाट वजेटको सवीमा प्राप्त गनने

 संघीय सरकारबाट रािश्व बाडँफाडँ र पवत्तीय समानीकरण अनतुदान वािि स्ानीय िहलाई आगामी आर्थिक वर्षमा उिलवध 
हुने श्रोिको पववरण फागतुन मसान्त भभत्र िथिा प्रदेश सरकारवाट स्ानीय िहको लागग आगामी आ.ब.मा प्राप्त हुने पवत्तीय 
अनतुदानको अनतुमापनि पववरण चैत्र मसान्त भभत्र प्राप्त गनने ।

 ५.१.३ तवररगत के्षत्र छुट्ाउनेभः- 

 गाऊँ वा नगर काय्षिाललकाले आफनो क्ते्रभभत्र सञ्ालन गनने पवकास हक्रयाकलािहरुलाई पनम्न अनतुसार पवरयगि क्ते्र िोकी 
काय्षिाललकाका सदस्यहरुलाई पवरय क्ते्रगि जिम्वेारी हदनतु िननेछ । 

 (क)  आर्थक तवकासभः यस क्ते्र अन्तग्षि ककृ पर, िय्षटन, उद्ोग िथिा वाभणज्य, सहकारी,  पवत्तीय िस्ा क्ते्र समावेश गनने । 

 (ख) सामाजजक तवकासभः भशक्ा, स्वास्थ्य, खानेिानी िथिा सरसफाई, संस्कृ पि प्रबद्ध्न, लैहङ्क समानिा िथिा सामाजिक 
समावेशीकरण (महहला, बालवाललका, िेष् नागररक, अिाङ्िा भएका व्य्क्त, दललि, आहदवासी िनिापि, मधशेी,  
मतु्श्लम,थिारु, अल्पसंख्क आहद) िस्ा क्ते्र समावेश गनने ।

 (ग) पयूवा्षिार तवकासभः सडक िथिा ितुल (झोलङे् ितुल समेि), धसचंाई, भवन िथिा  सहरी पवकास, उिा्ष, लघतु िथिा साना 
िलपवद्तुि, सञ्ार िस्ा क्ते्र समावेश गनने ।

 (घ) वन, वातावरण तथा तवपद ् ब्यबस्ापनभः वन िथिा भू–संरक्ण, िलाधार संरक्ण, िलवायतु िररवि्षन, फोहोरमैला 
व्यवस्ािन, िल उत्न्न प्रकोि पनयन्त्रण पविद ्व्यवस्ािन, वारुणयन्त्र सञ्ालन िस्ा क्ते्र समावेश गनने ।

 (ङ) सुशासन तथा संस्ागत तवकासभः मानव संसाधन पवकास, संस्ागि क्मिा पवकास,  रािस्व िररचालन, पवत्तीय 
व्यवस्ािन, पवत्तीय िोखखम न्नूीकरण, साव्षिपनक सतुनतुवाई, सामाजिक िरीक्ण, आन्तररक र अम्न्तम लेखािरीक्ण, बरेुितु 
फछ्रौट, सेवा प्रवाहका मािदडि पनधा्षरण, सेवा प्रवाहमा पबद्तुिीय सूचना प्रपवधधको प्रयोग, नागररक सन्ततुट्ी सवनेक्ण र 
अन्तरपनकाय समविय िस्ा क्ते्र समावेश गनने । 

 ५.२  स्ोत अनमुान तथा वजेट सवीमा तनिा्षरण

 ५.२.१ स्ानवीर राजस् परामश्ष सगमतत

 नेिालको संपवधान, स्ानीय सरकार सञ्ालन ऐन, २०७४ र अन् प्रचललि कानूनको अधधनमा रही स्ानीय िहले आफनो 
काय्ष क्ते्रभभत्र िररचालन गन्ष सके् रािस्वका स्ोि, दायरा र दर समेिको पवशे्लरण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुनसके् 
रािस्वको अनतुमान गनने प्रयोिनको लागग देहाय वमोजिमको एक स्ानीय रािस्व िरामश्ष सगमपि गठन गनतु्ष िननेछ ।

 (क) उिाध्क् वा उिप्रमतुख      -          संयोिक

 (ख) प्रमतुख प्रशासकीय अधधककृ ि       -   सदस्य

 (ग) काय्षिाललकाले िोकेको काय्षिाललकाका सदस्य मध्बेाट -   १ िना महहलासहहि २ िना सदस्य  

 (घ) पनिी क्ते्रको उद्ोग बाभणज्य सबिन्धी मान्िा प्राप्त संस्ाको गाऊँ वा नगर िहको अध्क् वा पनिले 

 िोकेको प्रपिपनधध       -   सदस्य

 (ङ) घरेलतु िथिा साना उद्ोग सबिन्धी मान्िा प्राप्त संस्ाको नगर वा गाऊँ िहको अध्क् वा पनिले 

 िोकेको प्रपिपनधध        -   सदस्य

 (च) काय्षिाललकाको रािस्व महाशाखा/पवभाग वा शाखा प्रमतुख   -   सदस्य– सचचव
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राजस् परामश्ष सगमततको काम कत्षब्य र अधिकार देहार बमोजजम हुनेछ

(क) रािस्व सबिन्धी नीपि वा कानूनको िितु्षमा, संशोधन, िररमाि्षन र सोको िररिालनाको सम्वन्धमा आवश्यक िरामश्ष 
प्रदान गनने ।

   (िरामश्ष हददँा, कर वा गैरकर रािस्वको प्रस्ाव गदा्ष वा भै रहकेो कर वा गैरकर रािस्वमा िररवि्षन गनतु्ष िदा्ष त्सको 
औचचत् िथिा त्सवाट िनने प्रभाव समेि उले्ख गरी प्रस्ाव ियार गनने । साथि ैनेिाल सरकार, अन् प्रदेश वा स्ानीय 
िहले लगाएका कर वा गैरकर र त्सका दरसँग यथिासम्व िादत्म्य हुने गरी गनतु्ष िनने ।)

(ख) रािस्वका स्ोि दायरा र दर समेिको पवशे्लरण गरी आगामी आर्थिक बर्षमा प्राप्त हुन सके् रािस्वको अनतुमान गनने ,

(ग) रािस्वका दर र क्ते्र लगायिका आधारमा आन्तररक आयको पवश्लेरण र अनतुमान गनने,

(घ) स्ानीय उद्ोग िथिा व्यवसाय प्रव्षद्न र रोिगारी धसि्षनामा योगदान हदने हकधसमको कर नीपिको सबिन्धमा िरामश्ष 
हदने,

(ङ) कर रािस्व, गैरकर रािस्व, सेवा शतुल्क, दस्तुर सबिन्धमा िरामश्ष हदने,

(च) रािस्व प्रशासन सतुधारको लागग अन् आवश्यक िरामश्ष हदने ।

स्ानीय रािस्व िरामश्ष सगमपिले रािस्व प्रक्िेण गरी अनतुसूची २ बमोजिमको ढाचँामा प्रते्क वर्षको िौर १५ गि ेभभत्र सबिम्न्धि 
िहको काय्षिाललकामा िेश गरी सक्तु  िननेछ ।

५.२.२ स्ोत अनमुान तथा वजेट सवीमा तनिा्षरण सगमतत

५.२.२.१ गाऊँिाललका िथिा नगरिाललकामा प्राप्त हुने आन्तररक आय, रािस्व बाडँफाटँबाट प्राप्त हुने रकम, अनतुदान, ऋण र अन् 
आयको प्रक्िेण र सोको सन्ततुललि पविरणको खाका िथिा विेट सीमा पनधा्षरण गन्ष देहाय बमोजिमको स्ोि अनतुमान िथिा 
विटे सीमा पनधा्षरण सगमपि रहने छ ।

  (क) अध्क् वा प्रमतुख       संयोिक

  (ख) उिाध्क् वा उिप्रमतुख       सदस्य

  (ग) काय्षिाललकाका सदस्यहरु मध् ेमहहला, दललि वा अल्पसङ्ख्क समेिको 

        प्रपिपनधधत्व हुने गरी अध्क् वा प्रमतुखले िोकेको चार िना    सदस्य

  (घ) प्रमतुख प्रशासकीय अधधककृ ि          सदस्य–सचचव  

सगमपिले आवश्यकिा अनतुसार सबिम्न्धि कम्षचारी र पवरय पवज्लाई सगमपिको बठैकमा आमम्न्त्रि सदस्यको रुिमा आमन्त्रण गन्ष 
सके्छ ।

५.२.२.२ खडि (ग) बमोजिम सदस्य िोक्ा अध्क् वा प्रमतुखले आफू सम्वद् रािनीपिक दल बहकेको रािनीपिक दलको सदस्य 
समेिलाई िोक्तु  िननेछ । िर काय्षिाललकामा अन् रािनीपिक दलको प्रपिपनधधत्व नभएको हकमा यो व्यवस्ा लागतु हुने छैन । 

५.२.२.३ श्ोत अनमुान तथा वजेट तनिा्षरण सगमततको काम, कत्षव्य र अधिकार देहार बमोजजम हुनेछभः–

 (क) आन्तररक आय, रािस्व बाडँफाडँबाट प्राप्त हुने आय, नेिाल सरकार िथिा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने पवत्तीय 
हस्ान्तरण, आन्तररक ऋण िथिा अन् आयको प्रके्िण गनने,

 (ख) रापट्रिय िथिा प्रादेभशक प्राथिगमकिा र स्ानीय आवश्यकिालाई मध्निर गरी प्रक्पेिि स्ोि र साधनको सन्ततुललि 
पविरणको खाका िय गनने,



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७९।८०

193

 (ग) आगामी आर्थिक वर्षको लागग स्ोि अनतुमानको आधारमा विटेको कतु ल सीमा पनधा्षरण गनने,

 (घ) पवरय क्ते्रगि विटेको सीमा पनधा्षरण गनने,

 (ङ) नेिाल सरकार िथिा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त माग्षदश्षन, स्ानीय आर्थिक अवस्ा, आन्तररक आयको अवस्ा समेिको 
आधारमा विटे िथिा काय्षक्रमको प्राथिगमहककरणका आधार िय गनने,

 (च) पवरय क्ते्रगि विटे िितु्षमा सबिन्धी माग्षदश्षन िय गनने,

 (छ) स्ोि अनतुमान िथिा विटे सीमा पनधा्षरण सबिन्धमा स्ानीय िहको आवश्यकिा र पनण्षय बमोजिमका अन् काय्षहरु गनने ।

सगमपिले आफनो काय्ष प्रते्क वर्षको बशैाख १० गिे भभत्र सम्पन्न गररसक्तु  िननेछ । यसरी ियार भएको आगामी आर्थिक वर्षको विटे 
सीमा प्रते्क बर्षको बशैाख १५ गि ेभभत्र प्रमतुख प्रशासकीय अधधककृ िले गाउँिाललका वा नगरिाललकाका पबरयगि महाशाखा/ शाखा 
िथिा वडा सगमपिलाई उिलधि गराउनतु िननेछ । 

५.२.३  वजेट सवीमा तनिा्षरण गनने तवधि  

गाऊँिाललका िथिा नगरिाललकाले विटे सीमाको पनधा्षरण गदा्ष देहाय बमोजिमको प्राथिगमकिाको आधारमा गनतु्ष िननेछः–

(क) गाउँिाललका वा नगरिाललका स्रका गौरवका आयोिनाहरुको लागग आवश्यक रकम, 

(ख) समितुरक कोर आवश्यक िनने आयोिनाको लागग चाहहने रकम, 

(ग) सशि्ष अनतुदानको काय्षक्रमको लागग िोहकएको रकम,

(घ) हदगो पवकासका लक्ष्य लगायि रापट्रिय/अन्तरा्षपट्रिय प्रपिबद्िाको काया्षवियनका लागग आवश्यक िनने रकम,

(ङ) स्ानीय सरकार सञ्ालन ऐन बमोजिम गाऊँिाललका/नगरिाललका आफैं ले गनतु्ष िनने अन् अत्ावश्यक काय्षहरु,

(च) माधथि उस्ल्खखि क्ते्रलाई आवश्यक रकम पवपनयोिन गररसकेिलछ मात्र बाकँी रकम िनसंख्ा, क्ते्रफल, मानव 
पवकासको अवस्ा, िूवा्षधार पवकासको अवस्ा, पवकास लागि, रािस्व िररचालनको अवस्ा र लागि सहभागगिाको 
अवस्ा िस्ा पबरयलाई आधार मानी वडागि  खच्षको आवश्यकिा र औचचत्िाको आधारमा वडागि विटे सीमा 
पनधा्षरण गनतु्षिननेछ । िर 

      वडामा दामासाहीले विटे पवपनयोिन गन्ष िाइने छैन ।

(छ) विेट सीमा पनधा्षरण गदा्ष स्ानीय िहमा रहकेो सामाजिक िथिा सासँ्कृ पिक पवपवधिालाई आधार मानी यस्ा क्ते्रको 
सश्क्तकरणको लागग आवश्यक िनने रकमको सीमा समेि पनधा्षरण गनतु्ष िननेछ । 

 (ि) गाऊँ वा नगरिाललकाको कूल विटे सीमाबाट िलब भत्ता िथिा काया्षलय सञ्ालनको लागग आवश्यक िनने विटे छतु ट्ाई 
अन् काय्षक्रमको लागग विेट सीमा पनधा्षरण गनतु्षिननेछ । यसरी प्रशासपनक खच्षको लागग विटे सीमा पनधा्षरण गदा्ष 
रािस्व बाडँफाटँबाट प्राप्त रकम र आन्तररक आयको रकम भन्ा बढी नहुने गरी गनतु्षिननेछ ।

५.२.४ आरोजना प्राथगमकीकरणका आिार

स्ोि अनतुमान िथिा विटे सीमा पनधा्षरण सगमपिले बिटे सीमा पनधा्षरण गनतु्षका अपिररक्त अनतुसूची ३ मा उस्ल्खखि ढाचँा 
अनतुरुि आयोिना प्राथिगमकीकरणका आधारहरु िय गनतु्षिननेछ । वडा एवं गाऊँिाललका िथिा नगरिाललकास्रमा आयोिना 
प्राथिगमकीकरण गदा्ष यसै अनतुसूची ३ बमोजिम गनतु्षिननेछ ।

५.३ बस्वी तहका रोजना छनौट 

५.३.१ बस्वी तहका रोजना छनौट गदा्ष तनम्ानसुार गनु्ष पननेछभः

(क)  वडा सगमपिले आफनो वडामा प्रपिपनधधत्व गनने सदस्यहरुलाई पवभभन्न बस्ी/टोलको योिना िितु्षमा गन्ष सहिीकरण गनने 
गरी जिम्वेारी प्रदान गनतु्षिननेछ । 
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(ख)  प्रते्क वडाले वडा भभत्रका वस्ीहरुमा योिना िितु्षमाको लागग बठैक हुने हदन, गमपि र समय कस्कम्मा िीन हदन अगावै 
साव्षिपनक सूचना माफ्ष ि िानकारी  गराउनतु िननेछ ।

(ग)  वस्ीिहका योिना छनौट गदा्ष सो बस्ी भभत्रका सब ैबग्ष र समतुदाय (महहला, दललि, आहदवासी िनिापि, मधशेी, 
थिारु, मतुस्लिम, उत्ीहडि बग्ष, पिछडा बग्ष, अल्पसंख्क, धसमान्तककृ ि, यतुवा, वालवाललका, िेष् नागररक, लैहङ्क िथिा 
यौपनक अल्पसंख्क, अिाङ्िा भएका व्य्क्त, पिछहडएको बग्ष आहद) को प्रपिपनधधत्व सतुपनजश्ि गनतु्ष िननेछ ।

(घ)  टोल/बस्ीमा हुने योिना िितु्षमा प्रककृ यामा टोल÷बस्ी भभत्रका हक्रयाशील सामतुदाययक सस्ाहरु (टोल पवकास सस्ा, 
आमा समतुह, वाल क्व/सञ्जाल, यतुवा क्व, नागररक सचेिना केन्द्र, पवभभन्न सरकारी काया्षलयबाट गठन भएका  
समूह िस्ा समूहहरु) लाई िपन सहभागी गराउनतु िननेछ ।

 माधथि उले्ख भए बमोजिमका सरोकारवालाहरुको अधधकाधधक सहभागगिा हुने गरी वडा सदस्यको संयोिनमा पनधा्षररि 
समय, गमपि र स्ानमा उिस्स्ि भै योिना छनौटको सबिन्धमा अन्तरहक्रया, छलफल, पवमश्ष गरी योिनाहरुको 
छनौट गनतु्ष िननेछ । यसरी छनौट भएका योिनाहरुको सूची संयोिकले ललखखि रुिमा वडा सगमपिमा िठाउनतु िननेछ ।

५.४  विातहमा रोजनाको छनौट तथा प्राथगमकीकरण  

 स्ोि अनतुमान िथिा विटे सीमा पनधा्षरण सगमपिवाट प्राप्त विटे सीमा र माग्षदश्षनको आधारमा सबिम्न्धि वडाहरुले बस्ी 
टोलबाट प्राप्त योिनाहरुमध्बेाट वडाको लागग प्राप्त विटे सीमाको अधीनमा रही योिनाहरुको छनौट र प्राथिगमकिा 
पनधा्षरण समेि गरी अनतुसूची ४ बमोजिमको ढाचँामा विटे िथिा काय्षक्रम िितु्षमा सगमपिमा िेश गनतु्ष िननेछ । 

 वस्ी टोलबाट योिना माग गदा्ष वडास्रका महत्विूण्ष योिनाहरु छतु ट भएको अवस्ामा वडा सगमपिले त्स्ा योिनाहरु 
वडा सगमपिको विटे सीमा भभत्र रही औचचत्िाको आधारमा समावेश गन्ष सके्छ । वडाको विटे सीमा भभत्र काया्षवियन हुन 
नसके् गाऊँ नगर स्रीय महत्विूण्ष आयोिनाहरु भएमा वडा सगमपिले गाऊँ िथिा नगरिाललकामा छतु टै् सूची िठाउन सके्छ ।

 वडा सगमपिले आयोिनाहरुको प्राथिगमकीकरण गदा्ष स्ोि अनतुमान िथिा विटे सीमा पनधा्षरण सगमपिले िोकेको आधारहरु 
बमोजिम गनतु्षिननेछ । 

५.५  वजेट तथा कार्षक्रम तजु्षमा 

५.५.१ वजेट तथा कार्षक्रम तजु्षमा सगमततको गठन

 श्रोि िथिा विेट सीमा पनधा्षरण सगमपिबाट पनधा्षरण भएको आयको प्रक्िेण, पविरणको खाका र विेट धसमामा आधाररि 
भै स्ानीय िहको बार्रक विेट िथिा काय्षक्रम िितु्षमा गन्ष देहाय बमोजिमको विटे िथिा काय्षक्रम िितु्षमा सगमपि गठन गनतु्ष 
िननेछः– 

 (क) उिाध्क् वा उिप्रमतुख           संयोिक 

 (ख) पबरयगि क्ते्र हनेने गाऊँ वा नगर काय्षिाललकाका सदस्यहरु                  सदस्य

 (ग) प्रमतुख प्रशासकीय अधधककृ ि        सदस्य

 (घ)  योिना महाशाखा/पवभाग वा शाखा प्रमतुख           सदस्य सचचव

५.५.२ रस सगमततको काम कत्षब्य र अधिकार देहार बमोजजम हुनेछ ।

(क) आगामी आर्थिक वर्षको नीपि िथिा काय्षक्रमको प्रस्ाव ियार गनने,

(ख) स्ोि अनतुमान िथिा विेट सीमा पनधा्षरण सगमपिले हदएको विटे सीमा भभत्र रही विटे िथिा काय्षक्रमको प्राथिगमकीकरण 
गनने,
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(ग)  विेट िथिा काय्षक्रमको प्रस्ावलाई पबरय क्ते्रगि रुिमा छलफल गनने व्यवस्ा गमलाई अम्न्तम प्रस्ाव ियार गरी 
काय्षिाललकामा िेश गनने, 

(घ)  योिना िथिा काय्षक्रममा दोहोरोिना हुन नहदने व्यवस्ा गमलाउने िथिा योिना काय्षक्रम पबच आिसी िादम्िा िथिा 
िररितुरकिा कायम गनने,

(ङ) विटे िथिा काय्षक्रम सबिन्धी स्ानीय िहको आवश्यकिा बमोजिम अन् काय्षहरु गनने।

५.५.३ तबररगत रोजना प्राथगमठककरण

 विटे िथिा काय्षक्रम सगमपिले वडाबाट प्राप्त योिनाहरुलाई स्ानीय िहको आवधधकयोिना,क्ते्रगि नीपिहरु िथिा स्ोि 
अनतुमान िथिा विटे सीमा पनधा्षरण सगमपिले ियार गरेको आयोिना प्राथिगमहककरण आधार िथिा माग्षदश्षन बमोजिम 
योिनाहरुलाई पबरयगि सगमपिहरुमा छलफल  गराई पवरयगि रुिमा प्राथिगमहककरण गनने व्यवस्ा गमलाउनतु िननेछ ।

५.१.३ मा व्यवस्ा भए बमोजिमका देहाय बमोजिम प्रते्क क्ते्रहरुमा गठन हुने पवरयगि सगमपिमा पनम्न अनतुसारको सदस्य रहने 
छनः्–

 (क) पबरय क्ते्र हनेने काय्षिाललकाको सदस्य    -          संयोिक

 (ख) काय्षिाललकाले िोकेका कस्कम्मा एक िना महहला सहहि दईु िना काय्षिाललकाका सदस्य -        सदस्य

 (ग) सबिम्न्धि पवभाग/महाशाखा/शाखा प्रमतुख   -            सदस्य– सचचव

 सम्वम्न्धि क्ते्रमा एक भन्ा बढी शाखाहरु रहकेो अवस्ामा काय्षिाललकाले कतु नै एक िना शाखा प्रमतुखलाई सदस्य सचचव 
िोकी अन् शाखा प्रमतुखहरुलाई सदस्यको रुिमा सहभागी गराउनतु िननेछ ।

 ५.५.४  वार्रक वजेट तथा कार्षक्रम तजु्षमा  

 पबरयगि रुिमा प्राथिगमकीकरण सहहि िेश भएका योिनाहरुलाई विटे िथिा काय्षक्रम िितु्षमा सगमपिले काय्षक्रममा दोहोरो 
निनने गरी देहाय बमोजिम योिनाको प्राथिगमकीकरण र विटे िितु्षमा गनतु्ष िननेछ ।

 (क) स्ानीय िहको आवधधक योिनाको सोचं, लक्ष्य, उदे्श्य, रणनीपि 

 (ख) स्ानीय िहको मध्मकालीन खच्ष संरचना

 (ग) विटे िथिा काय्षक्रम सगमपिबाट प्राप्त विेट सीमा, माग्षदश्षन र योिना प्राथिगमकीकरणका आधारहरु

 (घ) पबरयगि सगमपिबाट प्राथिगमकीकरण भै नआएका िर गाउँिाललका/नगरिाललका स्रका महत्विूण्ष आयोिनाहरु 
(५.२.३. क, ख, ग, घ, ङ बमोजिमका योिनाहरु) छनौट गनतु्ष िनने भएमा स्पट् आधार र औचचत् समेिको आधारमा विटेको 
सतुपनजश्ििा हुने गरी त्स्ा योिना समावेश गन्ष सहकनेछ ।

 (ङ) स्ानीय िहको स्ोि साधनले मात्र योिना सम्पन्न गन्ष संभव नभएका िर स्ानीय िहका अत्ावश्यक र िोहकएको 
मािदडि िूरा गरेका योिनाहरुलाई समितुरक अनतुदानबाट संचालन गन्षको लागग प्रस्ाव गन्ष सहकने छ ।

 विटे िितु्षमा सगमपिले ियार गरेको वार्रक विेट िथिा काय्षक्रमको मस्यौदा अनतुसूची ५ बमोजिमको ढाचँामा असार ५ गि े
भभत्र अध्क्रप्रमतुख माफ्ष ि ्काय्षिाललका समक् िेश गनतु्ष िननेछ । वार्रक विटे िथिा काय्षक्रमको मस्यौदा िेश गदा्ष आर्थिक 
पवधयेक अनतुसूची ६ बमोजिमको ढाचँामा र पवपनयोिन पवधयेक अनतुसूची ७ बमोजिमको ढाचँामा समेि िेश गनतु्ष िननेछ । 

५.६ गाऊँ वा नगर कार्षपालिकाबाट वजेट तथा कार्षक्रम स्वीकृतत

विटे िथिा काय्षक्रम िितु्षमा सगमपिले िेश गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बार्रक नीपि िथिा काय्षक्रम, रािस्व र ब्ययको अनतुमान 
(वार्रक विटे) गाउँ वा नगर काय्षिाललकाबाट स्वीककृ ि गरी सभामा प्रस्तुि गनतु्ष िननेछ ।
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५.७ गाऊँ वा नगर सभाबाट वजेट तथा कार्षक्रम स्वीकृतत

५.७.१ वजेट तथा कार्षक्रम प्रस्तुतभः

  गाउँ वा नगर काय्षिाललकाबाट स्वीककृ ि भएको वार्रक विटे िथिा काय्षक्रम उिाध्क् वा उिप्रमतुख वा पनिको असमथि्षिामा 
काय्षिाललकाले िोकेको काय्षिाललकाको कतु नै सदस्य माफ्ष ि असार १० गिेभभत्र गाउँ वा नगर सभामा  प्रस्तुि गरी सक्तु  िननेछ । 
वार्रक विटे िेश गदा्ष गि आर्थिक वर्षको रािस्व र व्ययको यथिाथि्ष पववरण, चालतु आर्थिक वर्षको संशोधधि अनतुमान िथिा 
आगामी आर्थिक वर्षको योिना िथिा काय्षक्रम, आय व्ययको अनतुमापनि पववरण र मध्मकालीन खच्ष संरचना समेिको 
पववरण खतुलाउनतु िननेछ ।

५.७.२ वजेट तथा कार्षक्रम स्वीकृततभः

 (क) गाउँ वा नगरसभामा प्रस्तुि भएको आगामी आर्थिक वर्षको वार्रक नीपि िथिा काय्षक्रम, रािस्व र व्ययको अनतुमान 
(वार्रक विटे) सभामा िेश भएको १५ हदन भभत्र छलफलको काम सम्पन्न गनने गरी काय्षिाललका बनाउनतु िननेछ । 

 (ख) सभामा छलफल सम्पन्न भएिलछ सभाले विटे िाररि गनने वा सतुझावसहहि काय्षिाललकामा हफिा्ष िठाउन सके्छ ।

 (ग) सतुझाव सहहि प्राप्त भएको विटे उिर काय्षिाललकाले ितुनर्वचार गरी आवश्यक िररमाि्षन सहहि वा िररमाि्षन गनतु्ष िनने 
नदेखखएमा कारण सहहि ५ हदनभभत्र ितुनः सभामा िेश गनतु्ष िननेछ ।

 (घ)  काय्षिाललकाबाट ितुनः िेश भएको विटे िथिा काय्षक्रम असार मसान्त भभत्र सबिम्न्धि सभाले िाररि गररसक्तु  िननेछ । 

 (ङ)  सभाले स्वीककृ ि गरेको वार्रक विटे िथिा काय्षक्रम श्रावण १५ भभत्र सव्षसाधारणको िानकारीको लागग प्रकाभशि गनतु्ष 
िनने छ । साथि ैसबिम्न्धि गाउँिाललका वा नगरिाललकाको वेवसाईटमा समेि प्रकाशन गनतु्ष िननेछ । 

६. रोजना कारा्षन्वरन

(क) गाउँ वा नगरसभाले िाररि गरेको वार्रक विटे िथिा काय्षक्रम काया्षवियनको लागग सबिम्न्धि गाऊँ वा नगर 
काय्षिाललकाका प्रमतुख वा अध्क्ले ७ हदनभभत्र प्रमतुख प्रशासकीय अधधककृ िलाई विटेको खच्ष गनने अस्तियारी प्रदान 
गनतु्ष िननेछ । 

(ख) अस्तियारी प्राप्त भएको १५ हदनभभत्र प्रमतुख प्रशासकीय अधधककृ िले अनतुसूची८ बमोजिमको ढाचँामा काय्षक्रम स्वीककृ ि 
गरी सबिम्न्धि पवभाग/महाशाखा/ शाखा/इकाइ प्रमतुख र वडा सचचवलाई ललखखि रुिमा योिना काया्षवियनको जिम्ा 
हदनतुिननेछ । 

(ग) योिना काया्षवियनको जिम्ा प्राप्त भएको गमपिले ७ हदनभभत्र सबिम्न्धि पवभाग/महाशाखा/शाखारएकाइ प्रमतुख र वडा 
सचचवले काय्षक्रम काया्षवियनको काय्षिाललका प्रमतुख प्रशासकीय अधधककृ ि समक् िेश गनतु्ष िननेछ ।

(घ) पवभाग/महाशाखा/शाखा/एकाइ प्रमतुख र वडा सचचवबाट िेश भएको काया्षवियनकाय्षयोिनामा प्रापवधधक क्मिा, 
योिनाको संवेदनभशलिा, काया्षवियन प्राथिागमकीकरण, नगद प्रवाहको अवस्ा समेिको आधारमा कतु नै संशोधन 
गनतु्ष िनने देखखएमा प्रमतुख प्रशासकीय अधधककृ िले सतुझाव हदन सके्छ । यसरी प्राप्त भएको सतुझाव समेिको आधारमा 
सबिम्न्धि पनकायले काया्षवियन काय्षयोिनामा संशोधन गरी ५ हदन भभत्र ितुनः िेश गनतु्ष िननेछ ।

(ङ) सब ै पवभाग/महाशाखा/शाखा/इकाइ प्रमतुख र वडा सचचवबाट प्राप्त काय्षयोिनालाई प्रमतुख प्रशासकीय अधधककृ िले 
एकगत्रि गरी एकीककृ ि काया्षवियन काय्षयोिना काय्षिाललका समक् िेश गनतु्ष िननेछ ।

६.१ रोजना कारा्षन्वरन तवधि 

 स्ानीय सरकार सञ्ालन ऐन, २०७४, साव्षिपनक खररद ऐन, २०६३, खररद पनयमावली, आर्थिक काय्षपवधध ऐन िथिा 
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पनयमावली र स्ानीय िहहरुले संपवधान िथिा अन् प्रचललि कानूनको अधधकार क्ते्र भभत्र रही पनमा्षण गरेका ऐन पनयम 
अनतुसार काया्षवियन गनतु्ष िननेछ । गाउँिाललका वा नगरिाललकाले आर्थिक वर्ष शतुरु भएको एक महहना भभत्र आफनो वार्रक 
खररद योिनारगतुरुयोिना स्वीककृ ि गरी सो अनतुरुि खररद काय्षको व्यवस्ािन गनतु्षिननेछ ।

६.२ अनगुमन तथा सुपररवेक्षण सगमतत

६.२.१ अनगुमन तथा सुपररवेक्षण सगमततको गठन 

 गाऊँिाललका वा नगरिाललकाबाट सञ्ाललि योिनाको लागि, िररमाण, समय सीमा र गतुणस्रीयिाको आधारमा अनतुगमन 
गरी आवश्यक िकृष्िोरण हदनको लागग पनम्न अनतुसारको अनतुगमन िथिा सतुिररवेक्ण सगमपि गठन गनतु्ष िननेछ ।

 (क) उिाध्क् वा उिप्रमतुख       संयोिक

 (ख) अध्क् वा प्रमतुखले िोकेका एक िना महहलासहहि काय्षिाललकाका सदस्यहरु 

 मध्बेाट दईु िना  सदस्य       -  सदस्य

 (ग) प्रमतुख प्रशासकीय अधधककृ ि       सदस्य 

 (घ) प्रमतुख, योिना पवभाग/महाशाखा/शाखा र एकाई     सदस्य– सचचव

उक्त सगमपिमा आवश्यकिा अनतुसार काय्षिाललकाका अन् सदस्य िथिा पवरय पवज्लाई आमन्त्रण गन्ष सहकनेछ ।

६.२.२ अनगुमन तथा सुपररवेक्षण तवधिभः 

(क) काय्षिाललकामा एकीककृ ि काया्षवियन काय्षयोिना िेश गरेको १५ हदनभभत्र अनतुगमन िथिा 

सतुिररवेक्ण सगमपिले वार्रक अनतुगमन काय्षयोिना बनाई काया्षवियन गनतु्ष िननेछ ।

(ख) अनतुगमन िथिा सतुिररवेक्ण सगमपिले गरेको कामको प्रपिवेदन प्रते्क २ महहनामा िेश गरी काय्षिाललकाको बठैकमा 
छलफल गनतु्ष िननेछ । 

(ग) काय्षिाललकाले अनतुगमन िथिा सतुिररवेक्ण सगमपिको प्रपिवेदन समेिको आधारमा योिना काया्षवियनमा देखखएका 
त्रतुहटहरु सच्ाउन िथिा समय र गतुणस्र कायम गन्ष सबिम्न्धि िक् (उिभोक्ता सगमपि, पनमा्षण व्यवसायी, िरामश्षदािा, 
िथिा कम्षचारी) लाई आवश्यक पनदनेशन हदनतु िननेछ । अनतुगमन िथिा सतुिररवेक्ण सगमपिले हदएको पनदनेशन िालना गनतु्ष 
सबिम्न्धि िक्को जिम्वेारी हुनेछ ।

६.२.३ विास्रवीर अनगुमन सगमतत

आफनो वडाभभत्र सञ्ाललि योिनाको लागि, िररमाण, समय सीमा र गतुणस्रीयिाका आधारमा अनतुगमन गरी आवश्यक िकृष्िोरण 
हदनको लागग पनम्न अनतुसारको वडास्रीय अनतुगमन सगमपि गठन गनतु्ष िननेछ ।

 (क) सम्वम्न्धि वडाको वडाध्क्     संयोिक

 (ख) वडा सदस्यहरु       सदस्य  

 (ग) वडा सचचव        सदस्य– सचचव

 उक्त सगमपिमा आवश्यकिा अनतुसार अन् कम्षचारीलाई आमन्त्रण गन्ष सहकनेछ । सगमपिले अनतुगमन गदा्ष देखखएका 
पवरयका सबिन्धमा अनतुगमन िथिा सतुिररवेक्ण सगमपिलाई पनयगमि रुिमा िानकारी गराउनतु िननेछ । 

६.२.४ आरोजनाको मयूल्ाङ्कन 

 गाउँिाललकाले ५ करोड, नगरिाललकाले १० करोड र उिमहानगरिाललका र महानगरिाललकाले २५ करोड भन्ा वढी 
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लागिका आयोिनाको योिना सम्पन्न भएको २ बर्षभभत्र िसे्ो िक्बाट प्रभाव मूल्ाकंन गराउनतु िनने छ ।

  ६.३  सभःशत्ष, तवशेर र समपुरक अनदुानबाट सञ्ालित रोजना कारा्षन्वरन

   संघ िथिा प्रदेश सरकारबाट गाऊँिाललका वा नगरिाललका माफ्ष ि ्सञ्ालन गनने सःशि्ष, पवशेर र समितुरक अनतुदानका 
आयोिनाहरुको काया्षवियन सबिम्न्धि िहबाट प्राप्त माग्षदश्षन बमोजिम हुनेछ ।

  ६.४  रोजनाको भतुिानवी प्रकृरा

 गाउँिाललका वा नगरिाललकाबाट सञ्ाललि योिनाको काय्षसम्पन्न प्रपिबदेन र पनङ् पवल, आवश्यक पवल भरिाई, साव्षिपनक 
िरीक्ण प्रपिबदेन र पनयमानतुसार िेश गनतु्षिनने अन् आवश्यक कागिािको आधारमा रकम भतुक्तानी गनतु्ष िननेछ ।

७. िागत साझेदारवीमा रोजना कारा्षन्वरन

 नेिाल/प्रदेश सरकारले स्ानीय िहलाई िूवा्षधार पवकास सबिन्धी कतु नै योिना काया्षवियन गन्ष समितुरक अनतुदान प्रदान गन्ष 
सके्छ । समितुरक अनतुदानका आधारहरु देहाय बमोजिम हुनेछनः– 

 (क) आयोिनाको आवश्यकिा र प्राथिगमकिा,

 (ख) आयोिनाको सम्ाव्यिा,

 (ग) आयोिनाको लागि, 

 (घ) आयोिना काया्षवियन गन्षको लागग आवश्यक लागि साझेदारी, 

 (ङ) आयोिनाबाट प्राप्तहुने प्रपिफल वा लाभ, 

 (च) आयोिना काय्षवियनको लागग आवश्यक प्रापवधधक क्मिा ।

 समितुरक अनतुदान प्रदान गनने काय्षपवधध िथिा अन् व्यवस्ा नेिाल सरकारले पनधा्षरण गरे बमोजिम हुनेछ ।

८. तवतवि

८.१  स्ानवीर तहिे ऋण लिन सके्भः

 गाउँिाललका िथिा नगरिाललकाले रापट्रिय प्राककृ पिक स्ोि िथिा पवत्त आयोगको धसफाररसको सीमाभभत्र रही सबिम्न्धि सभाबाट 
स्वीककृ ि हुनेगरी उत्ादनशील, रोिगारमतुलक, आन्तररक आय बकृगद् िथिा िूँिीगि काय्षको लागग आन्तररक ऋण ललन सके् छन ्
। त्स्ो ऋणको अवधध अधधकिम २५ वर्षसम् हुनेछ ।

 नेिाल सरकारबाट प्राप्त भएको ऋण वा नेिाल सरकार िमानी भै ललएको ऋण सबिम्न्धि गाउँिाललका वा नगरिाललकाले 
पनधा्षररि समयमा चतुक्ता नगरेमा नेिाल सरकारले त्स्ो गाउँिाललका वा नगरिाललकालाई उिलधि गराउने अनतुदानबाट कट्ा 
गरी सो रकम प्राप्त गनने वा ऋण भतुक्तानी गररहदनेछ ।

८.२  वस्गुत तववरण (Profile) तरार गनु्ष पननेभः

 गाउँिाललका वा नगरिाललकाले वार्रक योिना र विटे िितु्षमा गनतु्ष िूव्ष स्ानीय िहको भौगोललक, सामाजिक, आर्थिक 
िथिा िूवा्षधार लगायिका क्ते्रको यथिाथि्ष स्स्पि देखखने गरी बस्तुगि पववरण (Profile) ियार वा  अद्ावधधक गनतु्ष िननेछ । 
अद्ावधधक वस्तुगि पववरण आफना Website माफ्ष ि साव्षिपनक गनतु्ष िननेछ । 
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२० चन्द्रवपि थिारु महहला सदस्य ४ ९८०७४१८५९२
२१ कतु मारी िपवत्रा सार्क दललि महहला सदस्य ४ ९८२१९३९७७४
२२ दपुनका प्रसाद भतुसाल वडाध्क् ५ ९८५७०२९१५५
२३ ज्ान बहादरु काककी सदस्य ५ ९८५७०५०३१६
२४ बतुधद ुथिारु सदस्य ५ ९८४७२४३६२९
२५ नैन कतु मारी थिारु महहला सदस्य ५ ९८१५४३९६९०
२६ गमना दिमी दललि महहला सदस्य ५ ९८६६५५४१९२
२७ करुण टडिन वडाध्क् ६ ९८४९४४१७४६
२८ गतुरु प्रसाद थिारु सदस्य ६ ९८६८८४०५५८
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क्र.ि.ं पदकास्ककारीको नकामरर पद वडका नं. िमपक्थ  नं.

२९ यम बहादरु प्तुठानी सदस्य ६ ९८४७२६८१९१
३० िसिपिया चौधरी महहला सदस्य ६ ९८७१२४६१६
३१ िारा दिुराि दललि महहला सदस्य ६ ९८०४४५५५६८
३२ पवष्तु गगरी वडाध्क् ७ ९८५७०५०८२०
३३ हरीशंकर िौडेल सदस्य ७ ९८५७०५२७५०
३४ मतुम बहादरु िाडेि सदस्य ७ ९८५७०३५५९८
३५ सापवत्रा थिारु महहला सदस्य ७ ९८०६९१७४९६
३६ िाव्षिी सतुनार दललि महहला सदस्य ७ ९८६०८४५२८०
३७ बाबतुराम अया्षल वडाध्क् ८ ९८५१२३५६४६
३८ पवश्वास जि.सी. सदस्य ८ ९८५१०१०६२७
३९ शैलेन्द्र बले्बासे सदस्य ८ ९८४९४८७४७५
४० ितुनादेवी थिारु महहला सदस्य ८ ९८६८३४६१७६
४१ शारदा िररयार दललि महहला सदस्य ८ ९८६१२०९१४७
४२ कमल िौडेल वडाध्क् ९ ९८४७४०५२७२
४३ चतुरामभण अया्षल सदस्य ९ ९८५७०५२६३०
४४ नतुमलाल चौधरी सदस्य ९ ९८५७०५०४६८
४५ केशरा गतुरुङ महहला सदस्य ९ ९८६६१८६०९९
४६ गगिा कतु मारी सतुनार दललि महहला सदस्य ९ ९८१३७०८१९८
४७ यम प्रसाद िोख्ेल वडाध्क् १० ९८०७५६७७६३
४८ रुिनारायण थिारु सदस्य १० ९८४७०४९२९२
४९ राम शंकर थिारु सदस्य १० ९८४७२६०३२०
५० दानतु घर्ि महहला सदस्य १० ९८१९४१००७४
५१ सर्मला चमार दललि महहला सदस्य १० ९८१६४७७५६८
५२ नरेन्द्र प्रसाद थिारु वडाध्क् ११ ९८५७०५३२९९
५३ िगनारायण थिारु सदस्य ११ ९७४२३४८०८१
५४ बािबतुल लैन सदस्य ११ ९८४७५४४३२९
५५ इमकला खत्री क्ते्री महहला सदस्य ११ ९८६५५४७९५९
५६ सापवत्री पब.क. दललि महहला सदस्य ११ ९८४६३८८०६१
५७ ककृष् कतु मार सतुनार दललि/ अल्पसंख्क सदस्य ३ ९८६७१६९२५८
५८ हडलबहादरु सतुनार दललि/ अल्पसंख्क सदस्य ७ ९८५७०३१५६९
५९ पििाबिर पवश्वकमा्ष दललि/ अल्पसंख्क सदस्य ५ ९८६७२०९९१३
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्बकाणगङ्गका नगरपकासलककामका ककाय्थर्त कम्थचकारीहरुको िमपक्थ  सववरण

क्र.ि.ं नकामरर पद शकाखका मोवकाईल
१ भखमाननद िसुाल प्रमखु प्रशासकी्य अभधकृत नगरपाभलकाको का्या्थल्य ९८५७०८७१११

२ राज कुमार भतवारी पश ुभरभकतसक पश ुसेवा शाखा ९८४७३८४१३३

३ भखम ब. भज.सी. शाखा अभधकृत भशक्ा, ्यवुा तरा खलेकुद भव. शाखा ९८५७०५०११३

४ लेर बिादरु के.सी. कृभर भवकास अभधकृत कृभर भवकास शाखा ९८४१३५२७४७

५ केशबराज िट्टराई शाखा अभधकृत प्रशासन शाखा ९८५७०५४३३०

६ केशबराज गैरे लेखा अभधकृत आभर्थक प्रशासन शाखा ९८४९७७४०४८

७ तेज बिादरु सोमै बररष्ठ कभवराज भनररक्क आ्यू्थवेद औरधाल्य ९८४९३२७१८८

८ शानत राज आरा्य्थ ्योजना अभधकृत ्योजना शाखा ९८५७०५१०९४

९ सरुज भघभमरे अभधकृत सातौ (इभनजभन्यर) पवूा्थधार भवकास शाखा ९८५७०७०५७४

१० भवट्ण ुआरा्य्थ क््यरोग सं्योजक सवास्थ्य शाखा ९८६७२२७०१८

११ जीत ब.रा्यमाझी ि.ेई. अभधकृत िलवाड सवास्थ्य रौकी ९८५७०५०३६०

१२ ठगराज पौडेल ि.ेई. अभधकृत सवास्थ्य शाखा ९८५७०५००८५

१३ कृट्ण प्रसाद भघभमरे ि.ेई. अभधकृत कोपवा सवास्थ्य रौकी ९८४७०४०५३७

१४ द्ोण प्रसाद बेलबासे ि.ेई. अभधकृत गजेिडा सवास्थ्य रौकी ९८५७०५११९८

१५ िभतिराम पाणडे ि.ेई. अभधकृत सवास्थ्य शाखा ९८५७०५०७५३

१६ ईश्वरा खरेल भस.अ.न.मी.भनररक्क वडा नं.१ आधारितू सवा.केनद् ९८१२७५१५३६

१७ भिमलाल  भघभमरे जन सवास्थ्य भनररक्क मोभतपरु सवास्थ्य रौकी ९८४७३९३१२९

१८ पशु्थराम रारु भस.अ.ि.ेव. अभधकृत पिना सवा.रौकी ९८४७१३२६०५

१९ सनतोर कुमार िसुाल अभधकृत सतर छैठौं कृभर भवकास शाखा ९८४७२८४७००

२० धभनराम आरा्य्थ अभधकृत सतर छैठौं कृभर भवकास शाखा ९८४७०५२९५४

२१ भगररराज पौडेल अभधकृत सतर छैठौं पश ुसेवा शाखा ९८४७०६२४७०

२२ बदु्ीसागर सवुेदी अभधकृत सतर छैठौं नगरपाभलकाको का्या्थल्य ९८४७४२०६०२

२३ रामप्रसाद सापकोिा अभधकृत सतर छैठौं प्रधानमनत्री रोजगार का्य्थक्रम ९८५७०५२५७६

२४ मदन प्रसाद भघभमरे अभधकृत सतर छैठौं राजसव शाखा ९८४७०२८०९२

२५ सभुनल श्षे्ठ इभनजभन्यर िवन तरा शिरी भवकास शाखा ९८४३४५११८१

२६ सञजदुवेी आरा्य्थ आ.ले.प. अभधकृत आनतररक लेखा पररक्ण ईकाई शाखा ९८६६५७४२४५

२७ राज ुसनुारी जन सवास्थ्य भनररक्क िरौसा सवास्थ्य रौकी ९८५११७६४७७

२८ भमलन पोख्ले सरूना प्रभवभध अभधकृत सरूना प्रभवभध शाखा ९८६७१३४२२८

२९ गोभवनद आरा्य्थ अभधकृत छैठौं वडा नं. ०१ ९८४७०६१३७१

३० अभनल खनाल अभधकृत छैठौं(प्रा. भसिील) िवन तरा शिरी भवकास शाखा ९८५७०५४३५५

३१ लक्मी पौडेल िट्टराई अभधकृत छैठौं भजभनस शाखा ९८४७१६६६७२

३२ नरेनद् प्रसाद पोख्ले अभधकृत छैठौं वडा नं. ०२ ९८५७०४२८११
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क्र.ि.ं नकामरर पद शकाखका मोवकाईल
३३ गोमादभेव िट्टराई भस.अ.न.मी. पाँरौ वडा नं. ६ आधारितु सवा.के. ९८०६९४७१०७

३४ राम ब.रा्यमाझी अ.ि.ेव.पाँरौ िलवाड सवास्थ्य रौकी ९८१७४९५१३३

३५ ्यमलाल पोख्ले पश ुसेवा प्राभवभधक पाँरौ पश ुसेवा शाखा ९८६७०१६३०३

३६ सनुदरा के.सी. अ.न.मी. पाँरौ मोभतपरु सवास्थ्य रौकी ९८४७०८२७७०

३७ सरसवती भगरी भस.अ.न.मी. पाँरौ वडा नं. ७ आधारितु सवा.के. ९८४७१३४८३५

३८ राधा िट्टराई भस.अ.न.मी. पाँरौ गजेिडा सवास्थ्य रौकी ९८४७५७८१८०

३९ गोमकला रा्यमाझी अ.न.मी. पाँरौ िलवाड सवास्थ्य रौकी ९८४७०६२१८०

४० सरसवती लमसाल भस.अ.न.मी. पाँरौ गजेिडा सवास्थ्य रौकी ९८४४७८७८३६

४१ सनुदर तरामु भस.अ.ि.ेव.पाँरौ गजेिडा सवास्थ्य रौकी ९८५७०३४७८८

४२ जीवन रापा भस.अ.ि.ेव.पाँरौ मोभतपरु सवास्थ्य रौकी ९८५७०५१७२५

४३ दगुा्थ पोख्ले सिाि नस्थ पाँरौ सवास्थ्य शाखा ९८०४३९१७८८

४४ पनुम रोकािा भस.अ.ि.ेव. पाँरौ कोपवा सवास्थ्य रौकी ९८४७१९०९१२

४५ कृट्ण बिादरु बसनेत भस.अ.ि.ेव. पाँरौ गजेिडा सवास्थ्य रौकी ९८४१५४३५४०

४६ मनेका भघभमरे भस.अ.ि.ेव.पाँरौ वडा नं.१ आधारितू सवा.केनद् ९८४७५७८५२७

४७ पटु्पा पौडेल भघभमरे भस.अ.ि.ेव.पाँरौ वडा नं. ६ आधारितु सवा.के. ९८५७०६६५१७

४८ भलला पाणडे भस.अ.ि.ेव.पाँरौ िरौसा सवास्थ्य रौकी ९८४७४२४४८४

४९ िगवती पोख्ले भस.अ.ि.ेव.पाँरौ मोभतपरु सवास्थ्य रौकी ९८६७४७६६२६

५० शभुसला पनर मभिला भबकास भनररक्क मभिला तरा बालबाभलका ९८५७०५७८६१

५१ अभ्निरे गौतम भस.अ.ि.ेव.पाँरौ कोपवा सवास्थ्य रौकी ९८६४५६३०३९

५२ सीता क्ेत्री ना.प.से.प्रा.पाँरौ पश ुसेवा शाखा ९८४७०८२३४१

५३ सनतोर बिादरु रापा सिा्यकसतर पाँरौ न्या्यीक सभमभत सभरवाल्य ९८४७५४४४७१

५४ अननत पोख्ले सिा्यकसतर पाँरौ आभर्थक प्रशासन शाखा ९८६७५४५४७३

५५ रमा ज्वाली बढुरापा ि.ेअ.पाँरौ गजेिडा सवास्थ्य रौकी ९८६७८७०१९१

५६ िेकनारा्यण न्यौपाने भस.अ.ि.ेव.पाँरौ पिना सवा.रौकी ९८६७६४७८९९

५७ भदपक पाणडे सिा्यकसतर पाँरौ वडा नं. ०५ ९८५७०१६९७६

५८ दीपक रापा सिा्यकसतर पाँरौ प्रशासन शाखा ९८४७४०४४००

५९ जीवन खनाल ि.ेअ.पाँरौ कोपवा सवास्थ्य रौकी ९८४७२५९५४८

६० कृट्ण प्रसाद गौतम सिा्यकसतर पाँरौ वडा नं. ०६ ९८६७११११६१

६१ मा्या पोख्ले भस.अ.न.मी.पाँरौ मोभतपरु सवास्थ्य रौकी ९८४००१९४८०

६२ पदमलाल भघभमरे कृभर प्रा.स. पाँरौ कृभर भवकास शाखा ९८४७०८३४००

६३ कुमारी भबनद ुशमा्थ खरेल सिा्यक सतर पांरौ वडा नं. ०४ ९८४४७१७४१५

६४ भबना खनाल सिा्यक सतर पांरौ प्रशासन शाखा ९८६३२९२४८१

६५ सवीता रापा सब–इभनजभन्यर िवन तरा शिरी भवकास शाखा ९८६७०१४२९६

६६ इश्वरी अभधकारी प्राभवभधक सिा्यक पाँरौ भशक्ा, ्यवुा तरा खलेकुद भव. शाखा ९८४७१८९२४७

६७ पसुकर िसुाल सिा्यकसतर पाँरौ पंभजकरण भवशरे का्य्थक्रम ९८४१५४३९८५
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६८ खसुब ुसनुार अ.ि.ेव. पाँरौ िलवाड सवास्थ्य रौकी ९८४७३७५८५८

६९ राधा काोइराला भस.अ.न.मी. पाँरौ वडा नं. ३ आधारितु सवा.के. ९८४७२५४३४४

७० भगता राना अ.न.मी. पाँरौ पिना सवा.रौकी ९८६७५४७८८६

७१ कमल न्यौपाने प्राभवभधक सिा्यक िवन तरा शिरी भवकास शाखा ९८५७०५७०१२

७२ लक्मी पाणडे भस.अ.न.मी. पाँरौ िरौसा सवास्थ्य रौकी ९८००७१३१४०

७३ रीना गीरी भस.अ.न.मी. मोभतपरु सवास्थ्य रौकी ९८६७२७८४५०

७४ जानका पोखरेल भस.अ.ि.ेव. मोभतपरु सवास्थ्य रौकी ९८४७२९२२१४

७५ आभदत्य नारा्यण खनाल सिभेक्क िभूमिीन सकुुमबासी इकाइ ९८४३७०००८७

७६ कमला कँुवर भस.अ.न.मी. पिना सवा.रौकी ९८५७०५१००८

७७ भमना भघभमरे ऋण सिजकता्थ वडा नं. ०८ ९८४७०४००२७

७८ कृट्ण प्रसाद पोख्ले सिा्यक पाँरौ(प्रा. भसभिल) पवूा्थधार भवकास शाखा ९८५७०५०७७८

७९ अशोक कूमार रौधरी सिा्यक सतर पांरौ वडा नं. १० ९८६७४७९५१८

८० कृट्ण प्रसाद खनाल सिा्यक सतर पांरौ वडा नं. ०७ ९८४७०८२५९२

८१ ईनद्मणी गैरे सिा्यक पाँरौ (प्रा.भसिील) पवूा्थधार भवकास शाखा ९८५७०५००९४

८२ धभनराम रौधरी सिा्यक सतर पांरौ वडा नं. ११ ९८४७०४०८७५

८३ तेजराज अ्या्थल सिा्यक सतर पांरौ वडा नं. ०८ ९८४१०९०८००

८४ पञरराम रारु सिा्यक सतर पांरौ वडा नं. ०३ ९८४७२७६४६५

८५ गोभवनद काककी सिा्यक पाँरौ(प्रा.सिभे) िवन तरा शिरी भवकास शाखा ९८६८१००३०६

८६ भदपा भज.सी. सिा्यक सतर पांरौ राजसव शाखा ९८४७८७४०९७

८७ सनतोर कूमार बैठा सिा्यक सतर पांरौ वडा नं. ०९ ९८४३८५३०७६

८८ पटू्पा के.सी. सिा्यक सतर  पांरौ ्योजना शाखा ९८४४७३३९०१

८९ मदन पौडेल अ.ि.ेव. शिरी सवा. भ्लभनक ९८६७००४७४९

९० मोभतदवेी  पौडेल अ.न.मी. शिरी सवा. भ्लभनक ९८६७१५५२७७

९१ भवज्या ररजाल अ.ि.ेव. पिना सवा.रौकी ९८६०८१४७६२

९२ रेखा िसुाल अ.न.मी. कोपवा सवास्थ्य रौकी ९८४७५४३९६९

९३ अभमना खातनु अ.न.मी. िरौसा सवास्थ्य रौकी ९८२४४३३६२०

९४ सभम्थला राना पोरण सिा्यक बिुक्ेत्री्य पोरण ९८४७५४४१६८

९५ िगवती आरा्य्थ शमा्थ स.मभिला भबकास भनररक्क मभिला तरा बालबाभलका ९८४७०८३२८०

९६ तेज कूमारी पौडेल सिा्यक सतर रौरो वडा नं. ०७ ९८४७५८५१८१

९७ खमुानननद पोख्ले ना.प.से.प्रा. पश ुसेवा शाखा ९८४७१४२१०२

९८ भसता रौधरी अ.न.मी. पिना सवा.रौकी ९८०५४८५८३०

९९ रैमभत गबु्थजा अ.न.मी. कोपवा सवास्थ्य रौकी ९८६१३७०६०१

१०० िररना गािा स.मभिला भबकास भनररक्क सामाभजक सरुक्ा तरा पंभजकरण शाखा ९८६७३२६६७०

१०१ मभनरा पनरी अ.न.मी. िलवाड सवास्थ्य रौकी ९८४४७२५९६०

१०२ अभनता पौडेल अ.ि.ेव. वडा नं. ७ आधारितु सवा.के. ९८४६९२५४९६
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१०३ खमेराज खनाल अभससिेनि सब ईभनजभन्यर िवन तरा शिरी भवकास शाखा ९८४७०४०९९९

१०४ सभुशला िसुाल खररदार वडा नं. ०२ ९८६७१८७१७३

१०५ कुलदीप भसंि सैदवार उद्दम सि्योगी उद्यम भवकास शाखा ९८१७५७७१०६

१०६ भगता आरा्य्थ अ.न.मी. कोपवा सवास्थ्य रौकी ९८६७३२५४३५

१०७ मिशे िट्टराई स.लेखापाल आभर्थक प्रशासन शाखा ९८६३२४९४००

१०८ कमला भब.क. भिलड सिा्यक पंभजकरण भवशरे का्य्थक्रम ९८४७०१७७६७

१०९ काभनत रुदँाली सिा्यक सतर रौरो वडा नं. ०३ ९८४७००७९३५

११० भवट्ण ुगौतम सिा्यक सतर रौरो नगरपाभलकाको का्या्थल्य ९८६७२४८२६४

१११ जानकी रौधरी अ.ि.ेव. वडा नं. ३ आधारितु सवा.के. ९८६७११२३०१

११२ सभवता कंुवर अभससिेनि सब ईभनजभन्यर िवन तरा शिरी भवकास शाखा ९८६७७९८१३५

११३ ताराप्रसाद सवुेदी अभससिेनि सब ईभनजभन्यर िवन तरा शिरी भवकास शाखा ९८४४७२४८८०

११४ रोशन पाणडे रोभिङ जे.भि.ए. कृभर भवकास शाखा ९८६५४७३५८०

११५ दभदराम पौडेल सामाभजक परररालक पश ुसेवा शाखा ९८४७४१२३९०

११६ अमतृा भब.सी. रोभिङ जे.भि.ए. कृभर भवकास शाखा ९८६६६५२०२७

११७ सभुमत्रा भब.क. उद्यम भवकास सिजकता्थ उद्यम भवकास शाखा ९८६७२२५००२

११८ खगेनद् भघभमरे अभमन िवन तरा शिरी भवकास शाखा ९८६७४००६९१

११९ मभनर पनरी अभमन िभूमिीन सकुुमबासी इकाइ ९८६७३२९९२४

१२० दीपेनद् प्रसाद रौधरी अभमन िभूमिीन सकुुमबासी इकाइ

१२१ रोभित कुमार बरई अभमन िभूमिीन सकुुमबासी इकाइ ९८०७४२६०४६

१२२ सभुशल परर्यार अभमन िभूमिीन सकुुमबासी इकाइ ९८४८४८०७३४

१२३ अनपुमा पराजलुी वैध आ्यू्थवेद औरधाल्य ९८४७०६२४५९

१२४ गोमा भघभमरे भवभत््य साक्रता सिजकता्थ सामी परर्योजना ९८६७७५८७५७

१२५ कमला िट्टराई मनो सामाभजक परामश्थ कता्थ सामी परर्योजना ९८६७००६६६८

१२६ गोपाल भघभमरे ररिनकी सव्ंयसेवक सामी परर्योजना ९८४७२८६७४३

१२७ िररप्रसाद भघभमरे ररिनकी सव्ंयसेवक सामी परर्योजना ९८४४७५००९०

१२८ सररता क्ेत्री कृभर कृभर भवकास शाखा ९८६२७२३३४८

१२९ पनुम बेलबासे कृभर कृभर भवकास शाखा ९८४४७८७२६२

१३० शकंर पाणडे ि.सवारी रालक नगरपाभलकाको का्या्थल्य ९८४७०६१९२५

१३१ भखमराज िट्टराई का्या्थल्य सि्योगी मोभतपरु सवास्थ्य रौकी ९८४७०५८३५६

१३२ राम बिादरु खत्री का्या्थल्य सि्योगी पश ुसेवा शाखा ९८४७१०७४०६

१३३ नारा्यण प्रसाद पनरी का्या्थल्य सि्योगी नगरपाभलकाको का्या्थल्य ९८४७४३२१९१

१३४ छभवलाल पोख्ले का्या्थल्य सि्योगी पश ुसेवा शाखा ९८६१६८४८८२

१३५ अजोभध्या ररुनी का्या्थल्य सि्योगी पिना सवा.रौकी ९८६३५०२७३५

१३६ केश बिादरु गािा का्या्थल्य सि्योगी वडा नं. ०६ ९८५७०६११०२

१३७ रामभकशोर रौधरी रारु का्या्थल्य सि्योगी वडा नं. ०३ ९८४७१९२०२०



वार्षिक नगर ववकास योजना आर्थिक वष्िषः २०७९।८०

232

क्र.ि.ं नकामरर पद शकाखका मोवकाईल
१३८ दभुख प्रसाद रौधरी (रारु) का्या्थल्य सि्योगी का्या्थल्य ९८४७२८८१६१

१३९ खमु प्रसाद पाणडे का्या्थल्य सि्योगी आभर्थक प्रशासन शाखा ९८४७०८३५७०

१४० सकराध ेरारु का्या्थल्य सि्योगी वडा नं. ०५ ९८०६९५६७७८

१४१ कृट्ण प्रसाद गंरे का्या्थल्य सि्योगी कोपवा सवास्थ्य रौकी ९८४७०२७०६८

१४२ भखमाननद भघभमरे से््यरुरिी गाड्थ नगरपाभलकाको का्या्थल्य ९८४७०२०३७१

१४३ ररूामणी रौधरी से््यरुरिी गाड्थ नगरपाभलकाको का्या्थल्य ९८४७३३७०६१

१४४ राजेनद् िनडारी दमकल रालक नगरपाभलकाको का्या्थल्य ९८६४४११३३९

१४५ राधशे्याम पासी रोलर रालक नगरपाभलकाको का्या्थल्य ९८४७०३८४००

१४६ बदू् िमाल सवारी रालक नगरपाभलकाको का्या्थल्य ९८४०३३९५२०

१४७ पदम बिादरु सनूार ग्ेडर रालक नगरपाभलकाको का्या्थल्य ९८०७५२३९६२

१४८ भदनामणी खनाल ि.सवारी रालक नगरपाभलकाको का्या्थल्य ९८४७२३६०००

१४९ कुभबर िमाल ि.सवारी रालक नगरपाभलकाको का्या्थल्य ९८४०६७७२१९

१५० मध ुसेन का्या्थल्य सि्योगी आ्यू्थवेद औरधाल्य ९८६०७३४०९५

१५१ ज्योती मलल का्या्थल्य सि्योगी वडा नं. ०४ ९८२१५३३२८१

१५२ ननद कुमारी पाणडे का्या्थल्य सि्योगी शिरी सवा. भ्लभनक ९८६७१५९८९७

१५३ बभुद्मा्या गरुुङ का्या्थल्य सि्योगी कोपवा सवास्थ्य रौकी ९८६७२५२९८५

१५४ िरर प्रसाद नेपाल का्या्थल्य सि्योगी वडा नं. ११ ९८४७४५८८०२

१५५ लक्मी खनाल का्या्थल्य सि्योगी नगरपाभलकाको का्या्थल्य ९८४७३८४२४०

१५६ मदन रारु का्या्थल्य सि्योगी वडा नं. १० ९८०७४१०७३८

१५७ सञज्य कुमार रौधरी का्या्थल्य सि्योगी वडा नं. ०१ ९८६७४१२६२०

१५८ भमना कुमारी रारु का्या्थल्य सि्योगी वडा नं. ०४ ९८४७२८६२९७

१५९ िगवता खनाल का्या्थल्य सि्योगी वडा नं. ०१ ९८४७५२७२४८

१६० िवगती खनाल गैरे का्या्थल्य सि्योगी वडा नं. ०६ ९८४७१५७८४८

१६१ भसमा िसुाल का्या्थल्य सि्योगी वडा नं. ०७ ९८११९८९९५६

१६२ भबट्ण ुराना का्या्थल्य सि्योगी नगरपाभलकाको का्या्थल्य ९८०७५६३८४७

१६३ सनतोर खनाल का्या्थल्य सि्योगी वडा नं. ०५ ९८६७१२७८८८
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